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Konsultacje z obsługi baz danych oraz popularnych narzędzi bibliometrycznych 
 
Pracownicy Biblioteki zapraszają na spotkania poświęcone bazom danych dostępnym w zasobach 
Biblioteki oraz popularnych programom do zarządzania  bibliografią.  
Tematem spotkań może być jeden z zaproponowanych modułów – w przypadku każdego modułu można 
wcześniej wskazać najbardziej interesujące uczestników bazy danych. Każda prezentacja trwa około 45 
minut, plus kwadrans na konsultacje. 
 
Konsultacje mogą być prowadzone dla poszczególnych Katedr/Instytutów lub indywidualnych 
pracowników naukowych. 
 
Moduł 1. Bazy pełnotekstowe 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszym narzędziem poszukiwania literatury, 
jakim jest uczelniania „Multiwyszukiwarka”. Prowadzący szkolenie zaprezentuje to narzędzie, 
pozwalające na symultaniczne przeszukiwanie zawartości subskrybowanych przez Bibliotekę baz 
pełnotekstowych oraz bibliograficznych, w celu wyszukania publikacji naukowych i branżowych. 
 
Kontakt: beata.chrapczynska@ue.wroc.pl  

marzena.zgorzelska@ue.wroc.pl  
 
Moduł 2. Narzędzia bibliometryczne 
Celem szkolenia jest przybliżenie informacji dotyczących narzędzi bibliometrycznych wykorzystywanych 
w ocenie dorobku naukowego: Web o Science, JCR, SCOPUS oraz programu Publish or Perish (nakładki 
na Google Scholar). 
 
W trakcie szkolenia zostaną także omówione zagadnienia związane z: 
 

 pozyskaniem ResearcherID – indywidualnego identyfikatora powiązanego z platformą WoS, 

 rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych ORCID 

 założenia konta naukowca w Google Scholar 
 
Pracownicy naukowi mogą się także umówić na spotkanie indywidualne, w czasie którego bibliotekarz 
pomoże w realizacji wyżej wymienionych działań, zmierzających do standaryzacji i upowszechniania 
profilu naukowego. 
 
Kontakt: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl 
 
Moduł 3. Baza ekonomiczna 
Prowadzący szczegółowo przedstawi podstawowe funkcje i moduły bazy - wybranej przez uczestników, 
omówi efektywne sposoby szybkiego wyszukiwania informacji oraz metody eksportu danych. 
 

 EMIS Intelligence (baza ekonomiczna, dedykowana gospodarce i przedsiębiorczości w 
europejskich rynkach wschodząych – emerging markets; zawiera raporty branżowe i analizy 
spółek oraz archiwum publicystyki. 
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 Euromonitor International Passport – baza ekonomiczna, z silnym akcentem marketingowym, z 
analizami trendów konsumenckich i branżowych, jak również konkurencyjności gospodarek i  
klimatu dla przedsiębiorczości. 

 OECD iLibrary – baza ekonomiczna, uwzględniająca także rozmaite aspekty polityczne, 
społeczne sytuacji państw grupy OECD. Bogate archiwum publikacji OECD oraz tematycznych 
baz danych szeregów czasowych. 

 Thomson Reuters Eikon (wraz z narzędziem Datastream): baza ekonomiczna, bardzo użyteczna 
przy pozyskiwaniu danych finansowych dla państw, spółek giełdowych oraz informacji i 
aktualności dotyczących rynków finansowych. 

 
Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl 
 
Moduł 4. Program do zarządzania bibliografią 
Oferujemy prezentację dla Katedr lub indywidualnie dla pracowników naukowych. Proponowane 
narzędzia do zarządzania bibliografią to: 
 

 Mendeley: joanna.kasprzyk-machata@ue.wroc.pl 

 Citavi: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl 
 
W jednym tygodniu może odbyć się maksymalnie jedno spotkanie z danego modułu, toteż w przypadku 
większego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.  
 
Dodatkowo każdy z bibliotekarzy opiekujący się bazami danych, chętnie przyjmie jedną osobę w 
tygodniu na godzinne, indywidualne przeszkolenie, prosimy zgłaszać się bezpośrednio do opiekunów 
baz – pełna lista dostępna niżej. 
 
Kontakt w sprawie indywidualnych szkoleń z podstaw obsługi baz danych – wedle rozpiski opiekunów 
baz: 
http://www.bg.ue.wroc.pl/zasoby/15062/bazy_danych.html 
 

Konsultacje są częścią Programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Program doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych ma na celu wsparcie pracowników naukowych w 
doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym na miarę aktualnych wyzwań (umiędzynarodowienie nauki, wdrożenia 
komercyjne wyników itp.). Program obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii 
prowadzenia badań naukowych, sztuki publikacji, pozyskiwania środków na badania oraz prezentacji i promocji wyników badań.  

Program został stworzony z inicjatywny Władz Uniwersytetu Ekonomicznego i jest realizowany w ramach nowo powołanego 
Centrum Obsługi Badań Naukowych. Program jest efektem prac Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-
badawczych. 
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