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Bibliograficzna Baza Danych AGRO -

kalendarium
� 1993 r. - opracowanie formularzy do wprowadzania danych w 

oprogramowaniu CDS/ISIS

� 1993 r. - rozpoczęcie wprowadzania opisów bibliograficznych z 
charakterystyką treściową (słowa kluczowe) artykułów z czasopism w j. 
polskim do bazy AGRO-LIBREX

� 1996 r. - rozpoczęcie prac nad bazą AGRO-AGEN (czasopisma polskie w j. 
angielskim)

� 1997 r. - rozszerzenie bazy AGRO o bibliografię konferencji – baza AGRO-
KONF 

� 1993 -1998 r. - wydawca i dystrybutor bazy – firma MADEX

� 1999 - kwiecień 2008 r. - wydawca i dystrybutor bazy Biblioteka Gł. UP w 
Poznaniu

� 2003 r. - utworzenie konsorcjum bazy AGRO

� 2004 r. - nadanie bazy ISSN, rejestracja w Ulrich’s Periodical Directory
� II połowa 2008 r. - baza AGRO w wolnym dostępie (platforma ICM UW)



Zawartość bazy AGRO – I półrocze 2008

� Baza AGRO-LIBREX – rejestruje opisy bibliograficzne i 
indeksuje artykuły z 845 tytułów czasopism polskich w j. 
polskim, zawiera 264519 opisów. 

� Baza AGRO-AGEN – rejestruje  opisy bibliograficzne i 
indeksuje artykuły z 257 tytułów czasopism polskich w j. 
angielskim, zawiera 34188 opisów.

� Baza AGRO-KONF – indeksuje i rejestruje referaty z 
materiałów konferencyjnych, zawiera 18147 opisów. 



Zmiany w bazie AGRO – II półrocze 2008

� Selekcja indeksowanych czasopism –wycofanie 50 mniej 
prestiŜowych tytułów.

� Zaprzestanie kontynuacji indeksowania w bazie AGRO 
22 tytułów czasopism, umieszczonych w bazie BazTech.

� Scalenie bazy AGRO-LIBREX i AGRO-AGEN w jedną
bazę AGRO. 

� Baza AGRO zawiera obecnie ponad 300 tys. opisów 
bibliograficznych z 899 tytułów polskich czasopism z 
nauk rolniczych, przyrodniczych i technicznych.

� Nieodpłatny dostęp bazy na platformie ICM UW:

http://agro.icm.edu.pl



Opis artykułu indeksowanego w bazie

� Tytuł artykułu w j. polskim i angielskim.
� Nazwiska autorów artykułu.
� Skrót tytułu czasopisma z rokiem, tomem, numerem 

wydania.
� Opis fizyczny artykułu.
� Słowa kluczowe charakteryzujące treść. 
� Adres pierwszego autora.
� Rozwinięcie tytułu czasopisma.
� Uwagi (zmiany tytułów, częstotliwość wydania, dostęp 

pełnotekstowy …). 



Formy dostępu bazy AGRO

� Klient dla DOS – Micro CDS/ISIS.
� Klient dla Windows – Micro CDS/ISIS dla 

Windows.
� System WWW-ISIS z przeglądarką WWW.
� Oprogramowanie YADDA, Biblioteka 

Wirtualna Nauki ICM UW, dostęp on-line:
http://agro.icm.edu.pl



Wyszukiwanie i przeglądanie danych w Micro

CDS/ISIS dla DOS – skrót tytułu czasopisma:



Micro CDS/ISIS dla DOS – opis wyszukanego 

artykułu



Wersja CDS/ISIS dla Windows – opis artykułu 

z wybranego czasopisma



Wersja CDS/ISIS dla Windows -

wyszukiwanie według słowa kluczowego



System WWW-ISIS z przeglądarką WWW -

formularz wyszukiwawczy w przeglądarce WWW

Słownik

Pola kryteriów
wyszukiwania

Przyciski 
funkcyjne



Rezultat wyszukiwawczy w przeglądarce 

WWW 

Źródło:   http://150.254.174.124/wwwisis/AGRO.01/form.htm



Nowy interfejs wyszukiwawczy - baza AGRO 

w oprogramowaniu YADDA (dostęp on-line)

Źródło: http://agro.icm.edu.pl



Baza AGRO w oprogramowaniu YADDA -

wyszukiwanie artykułów według pól



Baza AGRO w oprogramowaniu YADDA -

wyszukiwanie według autora



Przeglądanie zasobów wybranego tytułu  

czasopisma 



Artykuły zawarte w wybranym roczniku 

czasopisma



Rezultat wyszukiwawczy – pełen opis 

bibliograficzny artykułu 



Wykorzystanie bazy AGRO na tle innych baz -

ankieta czytelnicza 2004 r.
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Wykorzystanie bazy AGRO - ankieta 

czytelnicza  2007 r.
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Wyszukiwanie w bazie AGRO - ankieta 

czytelnicza 2007 r.
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Wykorzystanie bazy AGRO – przeglądarka WWW 

Biblioteka GŁ. UP w Poznaniu (03. 2005 - 03. 2009) 

� 2005 r. (marzec-grudzień) – 54 493 zapytania skierowane do bazy

� 2006 r. – 72 085  zapytań

� 2007 r. – 110 809  zapytań
� 2008 r. – 90 154  zapytań

� 2009 r. (styczeń-marzec) 12 450 zapytań

� Rekordowy miesiąc – listopad 2007 r . – zarejestrowanych 14 108 zapytań
do bazy AGRO

� Liczba zapytań ogółem: 339 991 (2639) 
� Średnia liczba zapytań dziennie: 231 (376) 
� Zapytania o strony ogółem: 254 326 (2 092) 
� Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 173 (298) 
� Liczba plików: 140 (25) 
� Dane przesłane ogółem: 3,89 gigabajtów (30,40 megabajtów) 
� Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 2,71 megabajtów (4,34 

megabajtów) 
(w nawiasach dane za okres 1-11.03.2009)



Opinie o bazie AGRO – rok 1999

� Biblioteka Główna AR Szczecin : „95% odpowiedzi na wszystkie pytania kierowane 
do Oddziału Informacji Naukowej pochodzi z baz AGRO.”

� Uniwersytet Warmi ńsko-Mazurski - Biblioteka Główna : „4269 tematy 
przeszukiwane w bazie AGRO, 892 tematy w bazie SIGś, 935 tematy w bazie BZCz.”

� Biblioteka Główna AR Wrocław : „Wartość merytoryczną bazy podnosi takŜe 
sposób szczegółowej klasyfikacji pracy … jest cennym źródłem informacji m. innymi 
ze względu na indeksowanie tytułów czasopism nie uwzględnianych w bazie SIGś.”

� Biblioteka Główna AT-R w Bydgoszczy : „Bazy posiadamy od samego początku ich 
powstania w wersji jednostanowiskowej i są w tym samym stopniu wykorzystywane 
co inne bazy z zakresu rolnictwa jakie posiadamy. … Osoby korzystające z tych baz 
wysoko oceniają indeks słów kluczowych, który jest opracowywany bardzo 
szczegółowo…”

� Biblioteka Główna SGGW w Warszawie : „Baza AGRO jest bardzo często 
wykorzystywana przez naszych uŜytkowników,… przydatność szczególnie dla 
studentów korzystających z polskiej literatury jest bezsporna.”

źródło:  Fragmenty opinii przesłanych w 2000 roku przez uŜytkowników  bazy AGRO do Dyrektora Biblioteki Bibl. GŁ. 
AR w Poznaniu (obecnie UP w Poznaniu).



Wykorzystanie bazy AGRO w latach 2006 -

2007 przez inne Biblioteki (przykłady)

� Uniwersytet Warmi ńsko-Mazurski : 2006 r. - 12390 tematów 
przeszukiwanych w bazie AGRO, rok 2007 - przeszukiwanych w 
bazie 10120 tematów.

� Akademia Rolnicza w Szczecinie : 2006 r. - 1577 osoby 
korzystające z bazy, 47860 wyszukanych artykułów, rok 2007 -
1483 osoby korzystające, 69112 wyszukanych artykułów z 
czasopism zamieszczonych w bazie.

� SGGW - Oddział Inf. Nauk .: 2006 r. 1868 osób korzystających z 
bazy AGRO, 2007 r. - 1280 uŜytkowników bazy.

� Akademia Podlaska : 2006 r. 2735 poszukiwań przez 547 
czytelników, 2007 r. - 3100 artykuły wyszukane przez 619 osoby.

źródło:   Kasprzak, Z., Tomaszewska, R., Polarczyk, M. Elementy marketingu i finansowania bazy AGRO. W: 
Materiały Konferencji INFOBAZY 2008. Systemy – Aplikacje – Usługi. Sopot, 15-17 października 2008. Gdańsk: 
Centrum Informatyczne TASK, 2008, s. 307-308.



Atrakcyjność bazy AGRO

� Dostęp do wyselekcjonowanej informacji tematycznej z nauk rolniczych,
przyrodniczych i technicznych zawartej w polskich wydawnictwach ciągłych.

� Zasięg bazy AGRO: lata 1992-2009 i planowana kontynuacja.
� Narzędzie pracy pracowników (badania naukowe, projekty badawcze).

� Narzędzie pracy studentów (prace semestralne, prace magisterskie i inne).

� Szerokie wykorzystanie bazy przez pracowników doradztwa rolniczego i 
przemysłu, bibliotekarzy i studentów  innych uczelni. 

� Narzędzie edukacji informacyjno-komunikacyjnej prowadzonej przez 
Bibliotekę GŁ. UP w Poznaniu.

� Zwiększenie wykorzystania czasopism poprzez ich dokładne opracowanie 
w bazie.

� Baza AGRO współtworzy światowe zasoby informacyjne w wolnym 
dostępie. 

� Platforma YADDA - zwielokrotnienie moŜliwości wyszukiwawczych 
(wyszukiwanie wieloaspektowe).


