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Stan zatrudnienia

Liczba zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2013 r. wynosiła
218 osób, w tym 198 osób zatrudnionych na pełnym etacie
i 20 w niepełnym wymiarze czasu pracy:

profesorowie zwyczajni 4
profesorowie nadzwyczajni 22
adiunkci 55
asystenci 15
pracownicy dokumentacji naukowej 2
pracownicy inżynieryjno-techniczni 69
pracownicy administracyjno-ekonomiczni 44
pracownicy obsługi 7



Struktura organizacyjna Instytutu Badawczego Leśnictwa

W strukturze Instytutu Badawczego Leśnictwa znajduje się
6 zakładów naukowych i 3 labolatoria, których przedmiotem
działania jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
w zakresie:

zalesiania i odnawiania lasu
 pielęgnacji
 użytkowania
 ekologii

 ochrony przyrody
 genetyki 

 ekonomiki i polityki leśnej



Struktura organizacyjna Instytutu Badawczego Leśnictwa



Historia bazy  

 CDS/ISIS

 www/ISIS

 Weblis – BazLas (2014)



Charakterystyka systemu

 System ma strukturę modułową

 System  jest kompletnym oprogramowaniem do budowy bazodanowych 
zastosowań internetowych zorientowanych na tekst



Zasoby systemu bibliotecznego  

• Katalog biblioteki IBL – 34 552 rekordy. 

Katalog książek Biblioteki w Sękocinie Starym oraz katalog książek 

Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

• Prace naukowo-badawcze – 3978 rekordów. 

Prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie 

oraz ekspertyzy.

• Piśmiennictwo leśne – 124 144 rekordy. 

Czasopisma polskie i zagraniczne o tematyce leśnej. 

• Publikacje pracowników IBL – 4918 rekordów. 

Dorobek publikacyjny pracowników IBL.



Funkcje systemu



Funkcje systemu   

W ramach systemu Weblis funkcjonują moduły:

wyszukiwawczy – zapewnia przeszukiwanie wszystkich baz zintegrowanych w 
systemie WEBLIS

katalogowania – zapewnia dostęp do plików wzorcowych i możliwość 
wyboru w czasie wprowadzania danych oraz indeksowanie za pomocą 
słownika słów kluczowych

wypożyczeń – zapewnia dostęp do kont czytelnika oraz przesyłanie monitów 
o konieczności zwrotu książki lub czasopisma

akwizycji – zapewnia rejestrację oraz kontrolę zamówień pozycji  
bibliotecznych



Funkcje systemu 

wyszukiwanie uproszczone

 wyszukiwanie zaawansowane

 wyszukiwanie przy pomocy słów kluczowych

 historia wyszukiwań



Funkcje systemu 
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Funkcje systemu 

Baza bibliograficzna IBL - Raport wyszukiwania

Effects of different methods of site preparation on natural regeneration of Pinus sylvestris in Eastern Poland / Aleksandrowicz-Trzcińska 
Marta, Drozdowski Stanisław, Brzeziecki Bogdan, Rutkowska Paulina, Jabłońska Barbara,  Dendrobiology, Vol. 71, 2014, s. 73-81, il. bibliogr. 
45 poz. sum., sygnatura(y): 6-2322

Genetic variability of Pinus sylvestris populations from IUFRO 1982 provenance trial / Androsiuk Piotr, Urbaniak Lech,  Dendrobiology, Vol. 
71, 2014, s. 23-33, il. bibliogr. 56 poz. sum., sygnatura(y): 6-2322

The effect of culture medium formulation on Pinus nigra somatic embryogenesis / Salaj Terezia, Fráterová Lenka, Cárach Martin, Salaj Jan,  
Dendrobiology, Vol. 71, 2014, s. 119-128, il. bibliogr. 43 poz. sum., sygnatura(y): 6-2322

Sap flow characteristics and whole-tree water use of Pinus cembra across the treeline ecotone of the central Tyrolean Alps / Wieser
Gerhard, Gruber Andreas, Oberhuber Walter,  Eur. J. For. Res., Vol. 133 nr 2, 2014, s. 287-295, il. bibliogr. 34 poz. sum., sygnatura(y): 6-13

Ground-dwelling spider (Araneae) and carabid beetle (Coleoptera: Carabidae) community assemblages in mixed and monoculture stands 
of oak (Quercus robur L./Quercus petraea (Matt.) Liebl.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) / Barsoum N., Fuller L., Ashwood F., Reed K., 
Bonnet-Lebrun A.-S., Leung F.,  For. Ecol. a. Manage., Vol. 321, 2014, s. 29-41, il. bibliogr. 69 poz. sum.
Special Issue. Mechanisms and predictors of ecological change in managed forests: A selection of papers from the second international 
conference on biodiversity in forest ecosystems and landscapes. Guest Editors: Anne Oxbrough, Sandra Irwin, Mark W. Wilson and John 
O'Halloran, sygnatura(y): 6-1971

Vlijanie atmosfernogo zagrjaznenija na fotosintezirujuščij apparat Pinus sylvestris L. i Picea obovata Ledeb. X Picea abies (L.) Karst. v 
severnoj tajge bassejna Severnoj Dviny / Tarchanov S.N., Birjukov S.Ju.,  Lesn. Ž., nr 1, 2014, s. 20-26, il. bibliogr. 20 poz. sum.
Influence of air pollution on the photosynthetic apparatus of Pinus sylvestris L. and Picea obovata Ledeb. X Picea abies (L.) Karst. in the 
northern taiga, Northern Dvina Basin, sygnatura(y): 6-1452
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Nowe funkcjonalności systemu 

 pełne teksty artykułów z czasopism

 pełne teksty książek

 prace naukowo-badawcze i rozprawy doktorskie

 DOI – przekierowanie do treści w zamieszczonej w Internecie

 ocena parametryczna dorobku pracowników IBL

 udostępnienie usługi wyszukiwania dla innych systemów (Leśne Centrum

Informacji)
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Nowe funkcjonalności systemu 



1. Budowa indeksu cytowań (uzupełnianie opisów artykułów z 
czasopism Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry i Leśne 
Prace Badawcze wydawanych przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa o bibliografię załącznikową)

2. Rozwój BazLas w kierunku bazy bibliograficzno-abstraktowej

3. Budowa pełnotekstowej kolekcji książek wydanych przed 
rokiem 1939

4. Budowa pełnotekstowej kolekcji czasopism wydanych przed 
rokiem 1939

Plany na przyszłośća złość:



Dziękujemy za uwagę

e.lewandowska@ibles.waw.pl
j.szewczykiewicz@ibles.waw.pl
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