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W ubiegłym roku, staraniem Zakładu Logistyki i Systemów
Transportowych Politechniki Wrocławskiej oraz studentów Koła
Naukowego Miasto w Ruchu, zrzeszającego przede wszystkim
studentów kierunku Transport, został w pełni uruchomiony nowy
portal informacyjny o literaturze dotyczącej transportu miejskiego
– www.transport.miejski.info (rys. 1).

Podstawową funkcją portalu jest wyszukiwanie literatury na
żądany temat, związany z transportem miejskim. Wśród indekso-
wanych przez bazę czasopism znajduje się również miesięcznik
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, które-
go cała zawartość (od 2000 roku!) została ujęta w wyszukiwarce.
Autorzy zestawienia starali się, by umożliwiało ono dostęp do naj-
cenniejszych wydawnictw związanych z transportem w miastach
– stąd w bazie ujęto również: miesięczniki Transport Miejski i Re-
gionalny oraz Technika Transportu Szynowego (wraz z wcześniej-
szym wydawnictwem Trakcja i Wagony) a także kwartalnik Inży-
nieria Ruchu Drogowego. Łącznie daje to obecnie informacje
o 1771 autorach, którzy razem napisali 3612 artykułów.

Wielopoziomowe, rozwijane menu ułatwia wybór poszukiwa-
nego numeru czasopisma. Dalszą nawigację umożliwiają dodat-
kowe linki u dołu strony, umożliwiające łatwe przejście do poprzed-
niego i następnego numeru danego tytułu. Na podstawie dotych-
czasowych doświadczeń (nadsyłane pytania użytkowników, głów-
nie studentów), prezentowane dane zostały uzupełnione również
o informację o możliwości zakupu numerów archiwalnych, bądź
dostępu do nich w bibliotekach.

W przypadku poszukiwania określonych treści, można rów-
nież skorzystać z wyszukiwarki. Operuje ona na zadanym ciągu
znaków, dopasowując artykuły, zawierające wpisane znaki w tytu-
le, lub streszczeniu (o ile dane czasopismo takowe posiada).
Umożliwia to znalezienie artykułów, w których tytułach np. użyto
formy odmienionej – zamiast „oznakowanie” warto zatem wpisać
„oznakowan”, przez co odnalezione zostaną również „oznakowa-
nia” czy „oznakowane”.

Wyszukiwarka oferuje również znajdowanie dorobku poszcze-
gólnych autorów tekstów. Przy okazji – na życzenie danej osoby –
może również umieszczać podstawowe dane kontaktowe (rys. 2).
Osoby zainteresowane podaniem takich informacji prosimy o kontakt.

Oprócz przedstawionych wyżej funkcji, portal oferuje również:
dostęp do e-booków na temat transportu w miastach, opisy i spisy
treści literatury przedmiotu, a także – recenzje nowych książek po-
święconych historii transportu miejskiego w Polsce (ze spisami treści).

Zapraszamy do korzystania z zestawień i wyszukiwarki oraz
zapewniamy – w tym portalu nie będzie reklam!

Autorzy
1 inż., prezes Koła Naukowego Miasto w Ruchu Politechniki Wro-

cławskiej; mail: jaroslaw.chmielewski@galma.pl
2 dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Logistyki

i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej, mail:
boguslaw.molecki@pwr.wroc.pl

www.transport.miejski.info
– portal informacyjny o transporcie miejskim z wyszukiwarką
czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”
Jarosław Chmielewski1, Bogusław Molecki2

Rys. 1. Ekran powitalny portalu – od góry widoczne: menu portalu
i zestawienie rekomendowanych konferencji naukowo-technicznych.
Pod spodem mieści się przestrzeń robocza: po lewej – linki do ksią-
żek, w środku – wyszukiwarka, po prawej – linki do czasopism

Rys. 2. Informacje o zindeksowanym w bazie dorobku danego autora


