
BIBLIOTEKA

Nowe zasoby i usługi w BG WAT
Pracownicy Biblioteki Głównej WAT na bieżąco 
starają się analizować potrzeby swoich użytkow
ników w zakresie oferowanych usług i zasobów 
bibliotecznych. Wraz z początkiem nowego roku 
akademickiego 2021/2022 poszerzona została ofer
ta naukowo-dydaktyczna, zaprezentowana została 
również nowa odsłona wyszukiwarki Primo.

MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA CYFROWA 
Ebookpoint BIBLIO wydawnictwa Helion to interneto
wa wypożyczalnia książek elektronicznych, audiobooków 
oraz kursów wideo w języku polskim i angielskim. Wy
pożyczanie działa na podobnych zasadach jak w tradycyj
nej bibliotece, z tym że z każdego tytułu, poprzez stronę 
Biblioteki, może korzystać jednocześnie 5 czytelników.

Serwis obejmuje takie kategorie tematyczne jak: infor
matyka, technika i mechanika, systemy operacyjne, elek
tronika, grafika, programowanie, sieci komputerowe, 
biznes i ekonomia, psychologia, prawo, nauki przyrod
nicze, nauki społeczne, poradniki zawodowe i specjali
styczne, e-prasa i wiele innych. Książki oraz inne zasoby 
mogą być wirtualnie wypożyczone na okres 14 dni. Nie 
ma ograniczeń ilościowych, można jednocześnie wypo
życzyć dowolną liczbę publikacji.

Z ebookpoint BIBLIO mogą korzystać wszyscy studen
ci i pracownicy posiadający aktywne konto bibliotecz
ne, zarówno z komputerów, tabletów, jak i smartfonów 
w sieci akademickiej i poza nią.

E-PRASA
Serwis umożliwia czytanie czasopism w wersji elektro
nicznej na urządzeniach mobilnych: telefonie, tablecie 
i komputerze. Zawiera prasę codzienną, popularno-na
ukową, tygodniki oraz tytuły specjalistyczne, np. o te
matyce wojskowej.

Usługa skierowana jest do pracowników oraz studentów 
Wojskowej Akademii Technicznej, posiadających aktyw
ne konto biblioteczne. Od października kolekcję wzbo
gacono o 11 tytułów: „Aviation International”, „Nowy 
Przemysł”, „Puls Biznesu”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Ży
cie”, „Wojsko i Technika - Historia”. Obecnie E-prasa 
obejmuje 44 tytuły czasopism.

OPIEKUN DANYCH BADAWCZYCH 
I SPECJALISTA DS. OTWARTEJ NAUKI
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przyję
tym w 2015 roku dokumencie zatytułowanym „Kierun
ki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników 
badań naukowych w Polsce”, sformułowało wytyczne 
dotyczące wprowadzenia otwartego dostępu przez jed
nostki naukowe i uczelnie poprzez:

• przyjęcie instytucjonalnej polityki otwartego dostępu;
• wyznaczenie przez kierowników jednostek nauko

wych i uczelni pełnomocników ds. Open Access (OA);
• wspieranie modelu otwartego czasopism oraz ko

rzystanie z doświadczeń i potencjału bibliotek pro
wadzących otwarte repozytoria.

Publikowanie w otwartym dostępie (Open Access) oraz 
udostępnianie danych badawczych w związku z wytycz
nymi ministerstwa stało się jednym z najważniejszych 
aspektów działalności pracowników naukowych uczelni. 
Aby wesprzeć pracowników i uczelnię w realizacji po
lityki otwartego dostępu, w Bibliotece Głównej WAT 
oferowane jest doradztwo specjalistów w tej dziedzinie:

Data Steward - prowadzi doradztwo w zakresie formal
nego opracowania planu zarządzania danymi badawczymi 
(z ang. Data Management Plan) oraz wsparciem naukow
ców w przełożeniu zasad i dobrych praktyk dotyczących 
danych badawczych na praktyczne rozwiązania możliwe 
do zastosowania w ich projektach naukowych. Dane 
kontaktowe: Piotr Staniak, tel. 261 837 365, email: piotr. 
staniak@wat.edu.pl

Specjalista ds. otwartej nauki - koordynuje zadania Woj
skowej Akademii Technicznej w zakresie upowszechniania 
otwartości nauki. Dane kontaktowe: Ewa Kasperska, tel. 
261 839 138, email: ewa.kasperska@wat.edu.pl

NOWA ODSŁONA WYSZUKIWARKI 
PRIMO
We wrześniu br. pojawiła się na stronie Biblioteki Głów
nej WAT nowa odsłona multiwyszukiwarki Primo. Nowy 
interfejs niesie z sobą całkowicie zmienioną szatę gra
ficzną, przejrzystszy układ zawartości oraz dodatkowe 
funkcjonalności. Zapewnia szybszą nawigację oraz wy
godniejszy dostęp do materiałów bibliotecznych.

E-PRASA
Nowa e-usługa

E-PRASA Czytelnia w komputerze, tablecie i telefonie
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Jak działa Primo?

Multiwyszukiwarka Primo to JEDNO OKNO wyszukiwawcze, które 
pozwala szybko dotrzeć do:

• katalogu Biblioteki,
• licencjonowanych elektronicznych baz danych,

• zasobów udostępnianych w modelu Open Access.

Masz problem, potrzebujesz 
pomocy?

Zapytaj bibliotekarza

tel. 261 839 396
email: oin@wat.edu.pl

Multiwyszukiwarka Primo jest to narzędzie wyszuki
wawcze, które pozwala szybko dotrzeć do drukowanych 
zbiorów biblioteki, subskrybowanych e-źródeł oraz za
sobów dostępnych w modelu Open Access. Okno do wy
szukiwania znajduję się na stronie głównej Biblioteki 
(bg.wat.edu.pl).

Zmiany można zauważyć na samej stronie startowej 
Primo. Zmieniona została kolorystyka, zakładki umiesz
czono w górnej części strony, dodane zostały informacje 
kontaktowe do pracowników Biblioteki w przypadku 
problemów z obsługą multiwyszukiwarki. Informacja 
ta pojawia się również w wynikach wyszukiwania oraz 
na koncie bibliotecznym.

Całkowicie nowym rozwiązaniem jest możliwość wy
szukiwania głosowego oraz przeszukiwanie zbiorów 
po indeksach w zakładce Przeglądaj (po temacie, tytu
le lub autorze). Nowością jest Wirtualna półka, która 
jest widoczna w momencie wybrania rekordu książ
ki. Na półce znajdują się inne pozycje dostępne w Bi
bliotece o takiej samej lub zbliżonej tematyce. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu użytkownicy w szybki sposób 
mogą odnaleźć więcej materiałów na poszukiwany te
mat. Dane bibliograficzne znalezionego egzemplarza 
można przesłać do wybranego menagera bibliografii 
(np. Refworks, EndNote) lub na adres mailowy.

ZAKŁADKA MOJE KONTO
Po zalogowaniu się od razu widać przegląd całego kon
ta, czyli wszystkie wypożyczenia z terminami zwro
tów, zamówienia, ewentualne opłaty. Możliwość zmiany 
danych adresowych, adresu email oraz hasła została 
zachowana. W nowym interfejsie dane można zaktu
alizować w zakładce Dane osobowe.

Nową funkcją jest przeglądanie historii wyszukiwania, 
zapisanych rekordów i wyszukiwań. Opcja ta jest do
stępna tylko dla załogowanych użytkowników, ikonka 
znajduje się obok imienia i nazwiska danej osoby. Dzię
ki tej funkcji nie trzeba ponawiać zapytania wyszuki
wawczego, można w szybki sposób wrócić do wcze
śniej znalezionych pozycji.

Zachęcamy wszystkich użytkowników do korzystania 
z nowych usług i funkcjonalności Biblioteki Głównej 
WAT. W razie problemów prosimy o kontakt z Ośrod
kiem Informacji Naukowej i Promocji BG WAT mailowo 
na adres oin@wat.edu.pl, telefonicznie 261 839 396 lub 
przez platformę Zapytaj bibliotekarza.

Magdalena Wiederek-McRobb
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