Zapraszamy do zapoznania się z bazami wydawnictwa Sage Publication: SAGE
Business Cases, SAGE Journals oraz Data Planet. SAGE Business Cases zapewnia
dostęp do 2500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Sage
Journals oferuje dostęp do bogatej kolekcji czasopism: SAGE PREMIER, HSS, STM.
Baza Data Planet jest największą bazą statystyczną na świecie. Zawiera ok 6.2 mld
danych z ponad 70 różnych źródeł, takich jak: IMF, European commission Digital Agenda for Europe, OECD, World
Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics road Willi innych.
Dostęp testowy potrwa od 5 do 29 marca 2019 roku. Więcej informacji: http://www.bg.wat.edu.pl/dostep-testowy

Zapraszamy do składania propozycji zakupu pozycji, które zdaniem Państwa powinny znaleźć się w zbiorach BG WAT.
Formularz propozycji zakupu książki http://www.bg.wat.edu.pl/zaproponuj-kupno-ksiazki

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich
instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach
hybrydowych Springer. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper,
BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News,
Letters. Więcej informacji: http://www.bg.wat.edu.pl/component/k2/item/513-program-springer-open-choice

Zachęcamy do korzystania z serwisu PUBLONS, który umożliwia
naukowcom udostępnianie, omawianie recenzji oraz edycji badań
naukowych. Służy również do wyszukiwania recenzentów. Z platformy
korzystają wydawcy Springer Nature, Wiley, Taylor and Francis Group, IOP Publisher, Wolters Kluwer, Royal
Society of Chemistry. Publons jest dostępny bezpłatnie dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Umożliwia
archiwizowanie napisanych recenzji, pomaga też zostać znalezionym i zaproszonym przez edytorów do
recenzowania artykułów. Więcej informacji: Ośrodek Informacji Naukowej (pok. 103), tel. 261839396, email:
oin@wat.edu.pl lub poprzez bezpłatną usługę Zapytaj bibliotekarza: http://asklib.wat.edu.pl/.
Zachęcamy do korzystania z bazy Scopus, w której pojawił się nowy wskaźnik
bibliometryczny. Topic Prominence to znany z bazy SciVal wskaźnik bibliometryczny
obrazujący aktualny stopień zainteresowania danym tematem. Tematy zostały
opracowane na podstawie analizy bibliografii załącznikowych w publikacjach zindeksowanych w bazie Scopus.
Wartość Topic Prominence można odnaleźć w bazie Scopus w szczegółowym opisie publikacji. Więcej
informacji: Ośrodek Informacji Naukowej (pok. 103), tel. 261839396, email: oin@wat.edu.pl lub poprzez
bezpłatną usługę Zapytaj bibliotekarza: http://asklib.wat.edu.pl/.

KONTAKT: Oddział Informacji Naukowej BG WAT (pok. 103)
tel. 261 839 396, email: oin@wat.edu.pl, „Zapytaj bibliotekarza”

