Zasady indeksowania czasopism w bazie
Polska Bibliografia Lekarska (PBL)

1. Główne kryteria doboru czasopism do indeksowania w PBL, to:
- charakter czasopisma (naukowy, kliniczny itp.)
- zgodność tematyki z zakresem przedmiotowym bazy, który
obejmuje nauki medyczne, nauki pokrewne, organizację
i ekonomikę opieki zdrowotnej oraz edukację zdrowotną.
Pozostałe informacje zawarte w „Formularzu zgłoszeniowym” mają charakter
danych poszerzających wiedzę i wspierających decyzję.
Z powodu ograniczonych możliwości wykonawczych, w PBL generalnie nie są
rejestrowane czasopisma o charakterze lokalnym lub środowiskowym, typu:
biuletyny izb lekarskich, periodyki z życia uczelni medycznych, itp.
2.

Decyzję w sprawie indeksowania czasopisma do PBL podejmuje
zespół pracowników merytorycznych z wykształceniem medycznym
lub biomedycznym, sporządzający charakterystyki treściowe artykułów.

3. Decyzja pozytywna wiąże się dla Wydawcy/Redakcji z:
- bezpłatnym przekazywaniem jednego egzemplarza każdego zeszytu
czasopisma pod adres: Główna Biblioteka Lekarska, Dział Gromadzenia
(dla PBL), ul. Chocimska 22, 00-791 Warszawa, (dopisek ‘dla PBL’ jest
absolutnie konieczny)
- systematycznym przesyłaniem kolejnych zeszytów czasopisma
w formacie PDF na adres: d.ubysz@gbl.waw.pl, jeśli nie ma wersji
papierowej
- podjęciem decyzji w sprawie zgody na linkowanie z rekordów bazy
na stronę www czasopisma
- umieszczeniem w czasopiśmie drukowanym i na jego stronie WWW
informacji, że jest ono indeksowane w bazie „Polska Bibliografia
Lekarska”.

4. W bazie PBL indeksowane są:
- artykuły z polskich medycznych czasopism naukowych, fachowych,
klinicznych
- artykuły z międzynarodowych czasopism medycznych wydawanych
w Polsce – w wyborze, tj. tylko prace polskich autorów
- artykuły z czasopism z nauk pokrewnych – w wyborze.
5. Do bazy nie są włączane dane dotyczące tekstów sponsorowanych,
artykułów reklamowych, przedruków, streszczeń, krótkich informacji, itp.
6. Artykuły opracowywane są z autopsji i wg zasad stosowanych w US National
Library of Medicine przy tworzeniu światowej bazy Medline.
7. Charakterystyka treściowa artykułu, która jest równocześnie jego
charakterystyką wyszukiwawczą, sporządzana jest z wykorzystaniem
terminologii medycznej z własnej polskiej wersji Medical Subject Headings –
bazy TezMeSH (kontrolowany język informacyjno-wyszukiwawczy).
8. Każdy rekord bazy PBL zawiera: - opis bibliograficzny artykułu - jego
charakterystykę treściową - streszczenie polskie (jeśli jest) - streszczenie
angielskie (jeśli jest) - link na stronę www czasopisma, dający możliwość
dotarcia do pełnego tekstu artykułu - przejście do bazy „Katalog czasopism
indeksowanych w PBL”.
9. Baza PBL opracowywana jest na bieżąco i aktualizowana raz na kwartał.

