Bazy bibliograficzne:
•

Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa
USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii,
prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów ksiąŜek
i róŜnego rodzaju dokumentów źrodłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk
pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria,
kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, Ŝywność i Ŝywienie, ekonomika rolnictwa, inŜynieria
rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;

•

Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA.
Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa,
stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w
MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte
opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE,
SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

•

ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji
USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 317.000 pełnotekstowych
dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

•

GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących róŜnych aspektów wpływu
człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych
i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów
budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównowaŜonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego
wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów.
Baza zawiera ok. 470.000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5.500 artykułów pochodzących ze
źródeł w wolnym dostępie

•

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty
ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w
bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie ksiąŜek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka
bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji
online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza
zawiera równieŜ ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

