
Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

– zasady rejestracji danych 

 

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmuje opublikowane 

prace naukowe i popularnonaukowe pracowników i doktorantów Uczelni. 

Są to wydawnictwa samoistne (monografie, podręczniki, skrypty) i niesamoistne: rozdziały w w/w, prace 

w książkach zjazdowych (opublikowane przynajmniej w formie abstraktu - informacje z certyfikatów czy 

programu konferencji o wygłoszonych referatach i prezentowanych plakatach nie są rejestrowane)            

oraz publikacje w czasopismach. Uwzględnia także prace doktorskie. 
 

Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzane są z autopsji, dlatego przypominamy o konieczności 

dostarczania materiałów oryginalnych lub kopii prac do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii 

Biblioteki Głównej UMW osobiście lub pocztą wewnętrzną (ul. K. Marcinkowskiego 2-6, pok. 2A135), 

albo wersje PDF i skany pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@umed.wroc.pl.  
 

Kopia publikacji w czasopiśmie powinna zawierać: 

- tytuł publikacji, 

- autorów, 

- tytuł czasopisma, 

- rok, tom i/lub numer wydania, 

- numery stron, na których został opublikowany artykuł. 
 

Kopia fragmentu w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat/abstrakt w materiałach 

zjazdowych) powinna zawierać: 

- tytuł pracy, 

- autorów, 

- tytuł całego wydawnictwa z redaktorem, 

- miejsce, wydawcę i rok wydania, 

- numery stron, na których została opublikowana praca, 

- ISBN wydawnictwa. 

Materiały zawierające niekompletne dane nie będą rejestrowane. 

 

W przypadku publikacji wydanych na nośnikach elektronicznych (CD-ROM, USB-Drive) dostarczyć 

należy oryginalny nośnik. 
 

Po zarejestrowaniu materiały oryginalne są zwracane autorom lub na ich życzenie włączane do 

księgozbioru biblioteki. 

 

Nowe publikacje należy dostarczać niezwłocznie po ich ukazaniu się. Jeśli prace opublikowane zostały      

w materiałach znajdujących się w zbiorach biblioteki wystarczy informacja o nich. 

 

Artykuły w czasopismach dostępne w internecie przed ukazaniem się ich w wersji drukowanej (epub 

ahead of print, early view, online first) będą zarejestrowane dopiero, gdy ukażą się w wersji ostatecznej 

właściwej dla danego wydawnictwa - przypisane do konkretnego tomu, numeru, stron/numeru artykułu. 

 

Baza Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest ogólnie 

dostępna online pod adresem: https://bpp.umed.wroc.pl. Prosimy o systematyczne jej przeglądanie i 

zgłaszanie tylko brakujących publikacji - w interesie każdego autora jest, aby była ona kompletna, 

ponieważ na jej podstawie generowane są wykazy do ocen indywidualnych pracowników i sprawozdań 

rocznych doktorantów (możliwość samodzielnego przygotowania wykazu wg instrukcji zamieszczonej na 

stronie Bibliografii). Dane z bazy są wykorzystywane w corocznej wewnętrznej ocenie jednostek 

uczelnianych,  na podstawie której rozdziela się środki na działalność statutową. Są także podstawą do 

przygotowania danych do ewaluacji Uczelni. 
 


