Sposoby wyszukiwania i tworzenie wykazów w bazie PUBLI
Baza publikacji pracowników ZUT pozwala na tworzenie wykazów w zależności od potrzeby np:
- ogólne wykazy publikacji dla określonego autora, jednostki, wydziału za dany rok/zakres lat
- wykazy bardziej szczegółowe uwzględniające rodzaj/typ publikacji w ramach ich ogólnej liczby

Wyszukiwanie proste przydatne jest jedynie w przypadku wyszukiwania ogólnej liczby publikacji dla określonej
osoby lub jednostki – wystarczy wtedy wypełnić tylko jedno (wybrane z rozwijanego menu) pole do wyszukiwania:

Odpowiedź na bardziej sprecyzowane pytania otrzymuje się poprzez Wyszukiwanie zaawansowane, które pozwala
na łączenie danych z różnych pól.
Wykazy publikacji dla określonej jednostki za bieżący/dany rok można uzyskać według:
- roku wydania publikacji
- roku jej zdokumentowania
- formatu/rodzaju publikacji
Rok zdokumentowania publikacji – rok, w którym publikacja została wprowadzona do bazy PUBLI. Może być różny
od rzeczywistego roku wydania np. ze względu na opóźniony cykl wydawniczy czasopisma lub nieterminowe
dostarczenie publikacji do biblioteki. Maksymalne uwzględniane opóźnienie to 2 lata. Proszę porównać wyniki na
poniższych obrazach:

Do bazy publikacji wprowadzane są różne typy (formaty) dokumentów, jak poniżej:

Symbole AN, BK, RE itp. pozwalają na wyszukanie publikacji wg jej typu (formatu).
Jeśli ogólna liczba publikacji zdokumentowanych w 2011 roku dla Katedry Geotechniki wynosi 26 – to wśród
nich jest 9 artykułów (AN) – z czego 3 znajdują się na liście filadelfijskiej. Proszę porównać trzy poniższe obrazy.

W polu „Format” należy wpisać rodzaj (format) publikacji według schematu jak na rys. 3

Aby uzyskać liczbę publikacji z listy filadelfijskiej trzeba wybrać pole „Lista filadelfijska” a w okienku wyszukiwawczym
wpisać słowo „czasopismo”; podobnie z czasopismami na liście MNiSW:

W rekordach do 2011 włącznie- informacja „Czasopismo na Liście filadelfijskiej” oznacza, że dany tytuł znajdował się
na Master Journal List.

Od roku 2012 w bazie PUBLI podawane są wartości Impact Factor, punktacja czasopism znajdujących się na liście
MNiSW oraz numer DOI publikacji. Określenie "Czasopismo na liście filadelfijskiej" zostało zastąpione przez "IF
czasopisma"

Aby wyszukać publikacje w czasopismach z IF trzeba wybrać pole „Impact factor”, a w okienku wyszukiwawczym
wpisać „IF”:

Zbiór wyszukanych publikacji można wysłać mail’em na wskazany adres lub zapisać jako plik tekstowy przez
użycie polecenia Zapisz/Wyślij. W tym celu należy kliknąć na Liczbę trafień – wtedy wyświetli się lista wyników:

Jeśli wykaz ma być wysłany pocztą – w polu „E-mail” należy wpisać odpowiedni adres.
Od programu pocztowego zależy czy odczyt tekstu będzie prawidłowy. W przypadku przekłamywania polskich
znaków należy ustawić kodowanie na Unicode UTF-8:

Niewypełnienie pola „E-mail” pozwoli na zapisanie wykazu w postaci pliku:

Plik zostanie otwarty w Notatniku, skąd można go przekopiować do edytora tekstu celem dalszej obróbki.
System uszereguje publikacje według lat - od najnowszych do najstarszych, zaś w ramach poszczególnych lat
alfabetycznie wg autorów:

