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•• Bazy danychBazy danych

•• UsUsłługi informacyjneugi informacyjne

•• DziaDziałłalnoalnośćść wydawniczawydawnicza



Bazy danychBazy danych

•• SAWIOSSAWIOS –– bibliograficzna  baza  danych  o  zawartobibliograficzna  baza  danych  o  zawartośści   polskich             ci   polskich             
i  zagranicznych czasopism naukowych i materiai  zagranicznych czasopism naukowych i materiałłóów konferencyjnych w konferencyjnych 
(od(od 1990 roku,  obecnie ok.  39 tys.  rekord1990 roku,  obecnie ok.  39 tys.  rekordóów)  w)  –– opracowanie wopracowanie włłasneasne

http://www.ios.krakow.pl/sawioshttp://www.ios.krakow.pl/sawios







Bazy danychBazy danych

•• PUBLIKACJE PUBLIKACJE –– bibliograficzna   baza    danych    rejestrujbibliograficzna   baza    danych    rejestrująąca ca 
publikacje pracownikpublikacje pracownikóów IZTW  (od 1986 roku)  w IZTW  (od 1986 roku)  -- ok.  1200 rekordok.  1200 rekordóów w 
–– opracowanie  wopracowanie  włłasneasne

http://www.ios.krakow.pl/wwwisis/publ/form.htmhttp://www.ios.krakow.pl/wwwisis/publ/form.htm





Bazy danych Bazy danych CITiMRTWCITiMRTW

http://www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/bazapublikacji.phphttp://www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/bazapublikacji.php

-- 9 baz tematycznych9 baz tematycznych

-- 8 Tematycznych Zestawie8 Tematycznych Zestawie ńń DokumentacyjnychDokumentacyjnych

-- Katalog Elektroniczny wybranych Polskich OpisKatalog Elektroniczny wybranych Polskich Opis óów w 

Patentowych sklasyfikowanych wg klas B23 i B24Patentowych sklasyfikowanych wg klas B23 i B24

http://http:// www.ios.krakow.plwww.ios.krakow.pl //wwwisiswwwisis /patent//patent/ form.htmform.htm



Bazy tematyczne Bazy tematyczne CITiMRTWCITiMRTW

•• InInŜŜynieria powierzchniynieria powierzchni

•• MikroMikro -- i i nanotechnologienanotechnologie w wytwarzaniu wyrobw wytwarzaniu wyrob óóww

•• Technologia montaTechnologia monta ŜŜu i demontau i demonta ŜŜuu

•• PowPow łłoki odporne na zuoki odporne na zu ŜŜywanieywanie

•• Metrologia wielkoMetrologia wielko śści geometrycznychci geometrycznych

•• Automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniuAutomatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu

•• Niekonwencjonalne metody wytwarzania wyrobNiekonwencjonalne metody wytwarzania wyrob óóww

•• Skrawanie z wysokimi prSkrawanie z wysokimi pr ęędkodko śściamiciami

•• Nowe materiaNowe materia łłyy







Tematyczne Zestawienia DokumentacyjneTematyczne Zestawienia Dokumentacyjne

•• Minimalne smarowanie w obrMinimalne smarowanie w obr óóbce skrawaniembce skrawaniem

•• Szybkie wykonywanie prototypSzybkie wykonywanie prototyp óóww

•• Gospodarka pGospodarka p łłynami obrynami obr óóbkowymibkowymi

•• BezpieczeBezpiecze ńństwo systemstwo system óów wytwarzania, technologie wspierajw wytwarzania, technologie wspieraj ąące ochronce ochron ęę zdrowia zdrowia 

i i śśrodowiskarodowiska

•• Metody i systemy zapewnienia jakoMetody i systemy zapewnienia jako śścici

•• Monitorowanie narzMonitorowanie narz ęędzi skrawajdzi skrawaj ąącychcych

•• Modernizacja maszyn i urzModernizacja maszyn i urz ąądzedzeńń technologicznych oraz procestechnologicznych oraz proces óów wytwarzaniaw wytwarzania

•• Odzysk i unieszkodliwianie odpadOdzysk i unieszkodliwianie odpad óów w poobrpoobr óóbkowychbkowych





Katalog Elektroniczny wybranychKatalog Elektroniczny wybranych

Polskich OpisPolskich Opisóów Patentowych w Patentowych 

sklasyfikowanych wg klas B23 i B24sklasyfikowanych wg klas B23 i B24

http://http:// www.ios.krakow.plwww.ios.krakow.pl //wwwisiswwwisis /patent//patent/ form.htmform.htm









UsUsłługi informacyjneugi informacyjne

•• TZDTZD –– Tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne Tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne –– wykazy literatury wykazy literatury 
opracowywane na podstawie opracowywane na podstawie źźrr óódedełł dostdostęępnych w Bibliotece IZTWpnych w Bibliotece IZTW

•• Informacja patentowaInformacja patentowa –– wyszukiwanie danych w bazach wyszukiwanie danych w bazach onon--lineline
udostudostęępnianych przez urzpnianych przez urzęędy patentowe na dy patentowe na śświecie oraz w Katalogu wiecie oraz w Katalogu 
Elektronicznym Wybranych Polskich OpisElektronicznym Wybranych Polskich Opisóów Patentowych w Patentowych 
sklasyfikowanych wedsklasyfikowanych wedłług klas B23 i B24ug klas B23 i B24

•• SDISDI –– Selektywna Dystrybucja Informacji Selektywna Dystrybucja Informacji -- biebieŜąŜące (kwartalne) ce (kwartalne) 
dostarczanie informacji na wybrany przez udostarczanie informacji na wybrany przez uŜŜytkownika tematytkownika temat



DziaDziałłalnoalnośćść wydawniczawydawnicza

•• PrzeglPrzegląąd Dokumentacyjny IZTWd Dokumentacyjny IZTW –– dwumiesidwumiesięęcznik zawierajcznik zawierająący cy 
rocznie  ok.  1200 opisrocznie  ok.  1200 opisóów bibliograficznych wraz ze streszczeniami w bibliograficznych wraz ze streszczeniami 
artykuartyku łłóów   z   polskich   i   zagranicznych   czasopism  naukowych w   z   polskich   i   zagranicznych   czasopism  naukowych 
i   technicznych   oraz   materiai   technicznych   oraz   materiałłóów   konferencyjnych   dostw   konferencyjnych   dostęępnych pnych 
w bibliotece IZTWw bibliotece IZTW

•• Prace IZTWPrace IZTW –– wydawane w nastwydawane w nastęępujpująących seriach:cych seriach:

Zeszyty NaukoweZeszyty Naukowe

MateriaMateriałły Instruktay InstruktaŜŜoweowe

ReferatyReferaty

MonografieMonografie



DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę !!!!
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ee--mailmail : : int@ios.krakow.plint@ios.krakow.pl

URL: http://URL: http:// www.ios.krakow.plwww.ios.krakow.pl /informacja//informacja/ index.phpindex.php


