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Best Practice Name

Baza edukacyjnych zasobów internetu
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

Baza edukacyjnych zasobów internetu
W zwiazku z rosnącymi zasobami Internetu dotyczącymi edukacji,
bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, opracowali bazę
danych zawierającą odnośniki do stron WWW dotyczących tematyki
edukacji. Twórcami serwisów są urzędy państwowe i samorządowe,
instytucje naukowe, szkoły, stowarzyszenia, firmy edukacyjne i osób
prywatne chcące podzielić się swoją wiedzą. Odnośniki zostały
pogrupowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UDC)
stosowanej w wielu tradycyjnych bibliotekach.

Description

Main Aim &
Goals

Target group
Location

Celem stworzonej bazy było zgromadzenie odnośników do stron
Internetowych poświęconych edukacji. UŜycie Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej (UDC) oraz odpowiedniej wyszukiwarki ma
umoŜliwić precyzyjne wyszukiwanie odpowiednich pozycji w bazie
odnośników, a co za tym idzie właściwych adresów stron WWW o
Ŝądanej tematyce w obszarze edukacji.
Dotyczy wszystkich uŜytkowników
informacji z dziedziny edukacji.

Internetu

poszukujących

Radom, mazowieckie (Polska), http://www.e-baza.bp.radom.pl/

Objectives
Duration

Nieograniczony z góry czas trwania.
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Activities
Results
Products
Language

Stworzenie bazy danych, uzupełnianie danych.
Zebranie 1214 odnośników podzielonych na 23 kategorie i 194
podkategorie.
Baza danych dostępna poprzez Internet.
polski

Innovation

Nowatorska baza danych pod względem zasobności odnośników do
stron edukacyjnych oraz sposobu katalogowania zasobów Internetu.

Transferability

Tak, struktura bazy danych moŜe być stosowana do kaŜdego katalogu
zasobów internetowych dotyczących edukacji.

Contact

Organization

Country

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

Contact name

Polska

Telephone
48 345-95-50

Fax

E-mail

48 345-95-50 w.101

“Kontakt” na stronie:
http://www.bp.radom.pl
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