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                 Biblioteka Wydziału Chemii 
rozpoczęła swoją działalność 17 stycznia 1971 r. 
jako Biblioteka Instytutu Chemii.
Powstała przez połączenie pięciu bibliotek 
zakładowych :
Zakładu Chemii Fizycznej, 
Zakładu Chemii Nieorganicznej
Zakładu Chemii Ogólnej, 
Zakładu Chemii Organicznej 
Zakładu Technologii Chemicznej
Zbiory Zakładu Mineralogii i Krystalografii (włączono jako 
ostatnie w 1977). 



Biblioteka zajmowała tymczasowo 
pomieszczenia o powierzchni 50 m 2 
przy ul. Grudziądzkiej 7

W kwietniu 1974 r. Biblioteka została 
przeniesiona do nowego budynku 
Instytutu Chemii przy ul. Gagarina 7. 
Zajęła powierzchnię ok. 500 m 2. 



Pierwszym kierownikiem
Biblioteki Instytutu Chemii UMK   
został mgr Wacław Mackiewicz.

Od 1986 roku 
funkcję kierownika 
Biblioteki Wydziału Chemii UMK 
pełniła mgr Iwona  Łyczywek



Początkowo księgozbiór liczył :
• 12 tys. książek, 
• 60 tytułów czasopism bieżących 
• ok. 3000 norm. 
Liczbę czasopism uzupełniał depozyt 60 
tytułów czasopism tzw. zachodnich, 
wypożyczonych ze zbiorów Biblioteki 
Głównej.
 





Dzisiaj zbiory Biblioteki, po wnikliwej selekcji 
dokonanej w latach 1986-2011 r. obejmują:

- ponad 17400 wol. książek
- ponad 18800 wol. czasopism dziedzinowych
 (ok. 380 tyt.), opracowanych komputerowo w 100%
- 14074 mikrofisz  (110 tytułów)
-   9470 norm
-   1303  prac doktorskich

Dodatkowo  biblioteka gromadzi publikacje 
pracowników Wydziału Chemii od 1980 r. 

(zbiór liczy ponad 5200 poz.)





Księgozbiór w czytelni obejmuje :

•Księgozbiór dydaktyczny 
 - podręczniki ustawione w XVII podstawowych działach  

•Księgozbiór podręczny – to wydawnictwa 
encyklopedyczne, kompendia, poradniki, słowniki, tablice 
chemiczne, fizyczne i matematyczne, informatory,  księgi 
adresowe, katalogi widm, odczynników wydawnictw krajowych i 
zagranicznych itp. oraz literatura z zakresu BHP (ok. 2000 wol.);

•Czasopisma bieżące krajowe i zagraniczne





Bazy komputerowe
Bazy bibliograficzne 

• Chemical Abstracts 
 (na platformie SciFinder)

• SCOPUS 
• WEB OF SCIENCES 

Bazy faktograficzne

• REAXYS



Chemical Abstracts na platformie 
SciFinder

• Zrezygnowano z wersji drukowanej 
CHEMICAL ABSTRACTS (komplet wersji 
drukowanej od 1918-2008 r) a na CD lata 2002-
2008

• od roku 2009 kupowana jest  baza CA on 
SciFinder, jednostanowiskowa z możliwością 
wieloaspektowych poszukiwań retrospektywnych 
za lata 1907-  bież. https://scifinder.cas.org

Jedną z podstawowych baz w pracy chemika jest :

http://www.bu.umk.pl/bazy_dziedzinowe.html
https://scifinder.cas.org/
http://www.bu.uni.torun.pl/bazy_dziedzinowe.html




Science Citation Index Expanded

• baza bibliograficzno - bibliometryczna 
należącą do systemu baz Web of Sciences. 
Baza SCI-Ex zawiera abstrakty i informacje o 
cytowaniach publikacji z ok. 5300 
czasopism z nauk ścisłych i przyrodniczych. 
Zasięg chronologiczny od 1945 - bież. 

http://www.bu.uni.torun.pl/bazy_dziedzinowe.html#
dziesiec 

http://www.bu.uni.torun.pl/bazy_dziedzinowe.html
http://www.bu.uni.torun.pl/bazy_dziedzinowe.html


SCOPUS

•  baza zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty 
artykułów z czasopism naukowych, materiałów 
konferencyjnych, publikacji handlowych i serii 
książkowych. Scopus umożliwia przeszukiwanie 
ponad 16 000 recenzowanych czasopism naukowych 
wydawanych przez około 4000 wydawców z całego 
świata. Rejestruje również prace cytowane.

•  Zasięg chronologiczny od 1996- .
•  Dostęp do bazy Scopus  ze wszystkich komputerów 

pracujących w sieci UMK.  

http://www.scopus.com/home.url
http://www.scopus.com/home.url


REAXYS 

Baza udostępniona od 1 stycznia 2011 zawiera komplet 
danych z baz :
CrossFire Belstein, 
CrossFire Gmelin 
Patent Chemistry Database.
 Zakres tematyczny bazy obejmuje głównie chemię i 
dyscypliny pokrewne, w tym reakcje chemiczne, 
substancje chemiczne, własności substancji chemicznych
ich pomiar.
Zasięg chronologiczny  od 1771- …
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do

https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do


BAZY POLECANE

ACADEMIC SEARCH COMPLETE - zawiera pełne teksty 
artykułów z ponad 3400 publikacji naukowych od 1865 r – 
dla użytkowników  UMK wejście przez bazę EBSCO 
Wyszukiwanie wg tytułów (uwaga  dostęp  do bieżących tytułów 
może być ograniczony np. do Nature Chemistry tylko do zasobów 

archiwalnych czyli edycji starszych niż 12 miesięcy)
 
AGRO -  informator i przewodnik po literaturze ze wszystkich 
dziedzin związanych z  rolnictwem, przemysłem spożywczym, 
biologią, technologia żywności, inżynierią i ochroną 
środowiska itp. od 1996 roku - 
http://agro.icm.edu.pl/agro/menus/search.nav?tabs=sr_base,sr_articles

 

http://search.epnet.com/login.asp?group=link
http://agro.icm.edu.pl/agro/menus/search.nav?tabs=sr_base,sr_articles


ARIANTA – 
Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne.
Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 2600 tyt. polskich 
czasopism elektronicznych od 1996 r. z dostępem do pełnych 
tekstów (udostępnionych przez wydawcę na stronie www), 
abstraktów lub spisu treści.
 Znajdziemy tu  także  ISSN, Impact Factor i inne informacje
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

BAZTECH – 
rejestruje artykuły z ok. 350 czasopism polskich od 1998 r. - 
http://baztech.icm.edu.p

MAK -    Bazy danych Biblioteki Narodowej – MAK

KARO -  http://karo.umk.pl/Karo2/

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/
http://baztech.icm.edu.p/
http://mak.bn.org.pl/w3.htm
http://karo.umk.pl/Karo2/


Polecane konsorcja, których uczestnikiem jest UMK
dostęp do elektronicznych wersji czasopism dziedzinowych

American Chemical Society (+archiwa) - 34 tyt.- komplet
LINK Springer - od 1995 r.- ok. 25 tyt.
ScienceDirect (Elsevier) -  od 1995 r.- 80 tyt. 
John Wiley & Sons / Blackwell -  od 1997 r. - ok 40 tyt. 
Royal Society of Chemistry (+archiwa) - od 1841 r. - 49 tyt.

Dodatkowo od roku 2011 dostęp do RSC eBook (2 pakietów) 
   Materials and Nano - 26 tyt. 
   Tutorial Chemistry Texts and Paperback series - 41 tyt.

http://www.bu.uni.torun.pl/americanchem.html
http://www.bu.uni.torun.pl/springer.html


W roku 1995 r.z okazji 50-lecia Wydziału 
Chemii zorganizowana została wspólnie z 
firmą warszawską IPS pierwsza wystawa 
książek wydawnictw zagranicznych. 
Wystawa zapoczątkowała serię corocznych 
wystaw przygotowywanych wspólnie z firmą 
IPS i ABE z Warszawy, POLBOOKS z 
Bydgoszczy oraz KUBICZ z Wrocławia.
Prezentacje umożliwiły pracownikom i 
studentom bezpośredni kontakt z najnowszą 
literaturą dziedzinową, jej ocenę oraz trafny 
zakup. 

 
 









   II wystawa książki chemicznej marzec 1996 rok





III  wystawa książki chemicznej  listopad 1996 rok



IV wystawa książki chemicznej październik 1997 rok

Wystawy kontynuowane są każdego roku.





Katalog komputerowy 
Biblioteki Wydziału Chemii 
obejmuje całość zbiorów.

 Polecamy również 
 

IBUK - internetowa czytelnia książek 
 http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php

Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa –
 (książki online) http://kpbc.umk.pl/dlibra

Zasób Cyfrowy UMK  http://zc.umk.pl/dlibra



Z komputerów znajdujących się w Bibliotece 
Wydziału Chemii dostępne są    Karty 
charakterystyk BHP 

Karta odczynnika podaje: nazwę, wzór 
sumaryczny, masę molową, oznaczenia i 
odnośniki, a wchodząc głębiej uzyskać 
można dalsze informacje. 

  



Polecamy publikacje 
elektroniczne z zakresu 

chemii

• E-podręczniki 
         17 poz. z zakresu chemii
                         (dostęp tylko na UMK)

linki do czasopism   
z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych - dostęp do pełnych tekstów udostępnionych 
na stałe lub czasowo



Książki udostępniane są elektronicznie.
Istnieje możliwość:
•  zamawiania, przedłużania książek elektronicznie
•  Zgłaszania dezyderatów,
•  Zgłaszania  kwerend
•  Wykonania plików w PDF
•  wypożyczenia publikacji z innych bibliotek

 

Bibliotekarz  
udziela 
odpowiedzi ,          
              wskazuje 
źródła, pomaga w 
korzystaniu ze 
zbiorów





Nasza biblioteka  posiada   dostęp do 
sieci bezprzewodowej co umożliwia nie 
tylko korzystanie z komputerów 
Biblioteki Wydziału Chemii.
Dodatkowe gniazdka w czytelni 
pozwalają na wykorzystanie także 
własnego sprzętu komputerowego.





Czytelnik ma 
wolny dostęp do 
wszystkich 
czasopism 
oraz
księgozbioru 
podręcznego 





Czytelnik
może sam 
zdecydować o 
wyborze miejsca w 
czytelni .



Wśród zieleni  
każdy  znajdzie  
swoje miejsce  
w naszej 
Bibliotece.





Arcimboldo Giuseppe, Librarian 1566, Skokloster 
Castle, Szwecja

 Zapraszamy do naszej
           Biblioteki

http://biblioteki.umk.pl/in
dex.php/biblioteka-
wydzialu-chemii/strona-
glowna
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