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Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Nr 1/ 2011  

(wrzesieo-październik) 

 

Tytułem wstępu: 

Informujemy, że Biblioteka Główna rozpoczyna redagowanie własnego Serwisu Informacyjnego, 
który stanowi kontynuację wydawanego od kwietnia 2011 roku Newslettera Biblioteki Głównej.  
W przygotowywanych materiałach zawarte będą najważniejsze informacje dotyczące:   

 bieżących wydarzeo w Bibliotece, 
  istotnych zmian w harmonogramach jej pracy; 
  aktualnych dostępów testowych i nowych subskrypcji baz, 
  nowości  pojawiających się w ofercie Biblioteki z naciskiem na elektroniczne źródła informacji,  
  szkoleo i warsztatów dla kadry naukowej, studentów          i osób zainteresowanych. 
 
Wszystko w przystępnej, zwięzłej formie, przesyłane drogą elektroniczną na adresy mailowe. 

Informacje zawarte w Serwisie Informacyjnym znaleźd będzie można również na stronie Biblioteki 

Głównej: http://biblioteka.ur.krakow.pl/ 

 

1. Testowy dostęp do bazy CRCnetBase: 

 

 

Już wiele lat CRC Press / Taylor & Francis dostarcza uczonym, bibliotekarzom i studentom 

najbardziej autorytatywne źródła informacji z wielu dziedzin wiedzy. Teraz te zasoby naukowo-

techniczne zostały również udostępnione w wersji elektronicznej. Dzięki stale dodawanym nowym 

publikacjom, pozostawanie w stałym kontakcie z najnowszymi wiadomościami ze światu nauki                     

i techniki jest teraz tak proste, jak naciśnięcie klawisza "odśwież". 

W połowie listopada 2011 roku, w sieci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpocznie się 

miesięczny okres testowy dla bazy książek wydawnictwa CRCnet base. Zostanie udostępnionych ponad 

6500 zagranicznych książek oraz encyklopedii i słowników w wersji elektronicznej.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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Więcej informacji na temat bazy oraz listy udostępnionych tytułów książek, będzie można znaleźd 

na stronie internetowej Biblioteki Głównej już w listopadzie br.  

 

 

2. Dostęp do bazy Oxford University Press 

 

Na początek grudnia br. zaplanowane jest uruchomienie dostępu do 36-ciu tytułów wydawnictwa 

Oxford University Press (kolekcja Life Sciences). Zasady dostępu do czasopism oraz lista dostępnych 

tytułów, zostanie opublikowana na początku grudnia na stronie internetowej Biblioteki Głównej. 

Oxford University Press jest wydawcą o renomie światowej. Kolekcje OUP zawierają wiele 

najczęściej cytowanych oraz recenzowanych czasopism, co jest potwierdzone między innymi wysokim 

wskaźnikiem Impact Factor. Zgodnie z 2009 ISI Journal Citation plasuje się w pierwszych 50% czasopism 

sklasyfikowanych w danych kategoriach tematycznych. 

 

 

3. Cambridge Journals 

 

W grudniu br. zostanie uruchomiony dostęp do kolekcji 118 czasopism z zakresu nauk 

przyrodniczych, jak również chemii, fizyki, biotechnologii, technologii żywności itp. Więcej informacji 

na temat zasad dostępu do czasopism będzie można przeczytad już w listopadzie na stronie głównej 

Biblioteki. 

Misją Cambridge University Press jest rozpowszechnianie wiedzy i badao naukowych na całym 

świecie. CUP publikuje ponad 250 czasopism akademickich z medycyny i nauk ścisłych, oraz 

humanistyki i nauk społecznych. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swej dziedzinie i jako 

całośd stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich. 
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4. Więcej książek pełnotekstowych dostępnych w ramach bazy Springer 

books. 

 

 
 

Od lipca 2011 roku, w ramach licencji krajowej, rozszerzono ofertę książek pełnotekstowych 
dostępnych na platformie Springer books. Dotychczas dostępne były: 
  

 archiwa 17 serii książkowych, od 1-go wolumenu do roku 2008; 
 9-ciu serii z archiwami z lat 1997-2008. 
 kolekcji 193 wydawnictw encyklopedycznych wydanych w latach 1968-2011. 
 ponad 3000 tytułów książek wydanych w roku 2005 

 
W roku 2011 oferta została rozszerzona o wszystkie książki wydawnictwa Springer Vlg. wydane w 

latach 2009-2011. Obecnie liczba udostępnionych książek, encyklopedii i słowników w ramach, wzrosła 
do ponad 13000. 
 

Więcej informacji na ten temat można znaleźd tutaj. 

 

 

 

5. Program Springer Open-Choice – narodowy program publikacji naukowych 

Program Springer Open Choice/Open Access jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach umowy na narodową licencję akademicką na 

czasopisma Springer w latach 2010-2012. 

 

Program Springer Open Choice/Open Access w Polsce umożliwia pracownikom i studentom 

afiliowanym przy wszystkich polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych bezpłatne 

publikowanie artykułów w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie 

swobodnego dostępu (Open Access) w ramach programu Springer Open Choice.  

 

Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi 

korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, a po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji 

elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Użytkownicy nie ponoszą żadnych 

opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje 

finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują 

prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją tzw. Creative 

Commons. Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez 

wydawcę, jednocześnie może byd archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/springer-books.html
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afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo 

umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open 

Access z zakresu nauk biomedycznych. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźd tutaj:  

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html  

 

 

6. Zmiany w godzinach otwarcia Biblioteki: 

W związku ze świętami przypadającymi w dniach 1 i 11 listopada, zmianie ulegają godziny 

funkcjonowania Biblioteki Głównej i Czytelo zewnętrznych. W tych dniach będą obowiązywały 

następujące godziny otwarcia Biblioteki: 

 

Dzieo/miesiąc 
Biblioteka 
Główna 

Czytelnia  
Wydz. 
Ogrodniczy 

Czytelnia  
Wydz. Leśny 

Czytelnia Wydz.  
Technologii Żywności 

28.10 do godz. 15
00

 do godz. 16
00

 do godz. 16
00

 do godz. 16
00

 

29-30.10 zamknięta zamknięta zamknięta zamknięta 

31.10 zamknięta zamknięta zamknięta do godz. 15
00

 

01.11 zamknięta zamknięta zamknięta zamknięta 

02.11 do godz. 15
00

 do godz. 16
00

 
do godz. 
16

00      
 

do godz. 16
00

 

10.11 do godz. 15
00

 do godz. 16
00

 do godz. 16
00

 do godz. 16
00

 

11-13.11 zamknięta zamknięta zamknięta zamknięta 

 

Informujemy również, że w związku z prowadzonymi szkoleniami dla studentów I-go roku, istnieją 

przerwy w godzinach funkcjonowania Katalogu (pok. 117) oraz Czytelni Pracowników Nauki (pok. 116). 

Więcej informacji na ten temat można znaleźd tutaj. 

 

 

 

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/przerwy-katalog-czytelnia-pracownikow-nauki.html
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Serwis Informacyjny przygotowali: 
mgr Anna Turek 
mgr Adrian Krawczyk 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Al. Mickiewicza 24/28, Kraków. 

 

 

 

 

 

Otrzymałeś/aś tę wiadomośd, ponieważ wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie  informacji o szkoleniach i nowościach dotyczących 

elektronicznych źródeł informacji pojawiających się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wiadomośd została wysłana 

zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną). Osoby, które nie są zainteresowane 

otrzymywaniem informacji z Biblioteki Głównej w formie Serwisu Informacyjnego Biblioteki Głównej, prosimy o przesłanie wiadomości 

zwrotnej, w temacie wpisując „REZYGNACJA”. Rezygnacja z otrzymywania Serwisu Informacyjnego nie oznacza rezygnacji z otrzymywania 

wiadomości dotyczących haseł zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych, jeśli takie Właścicielowi konta e-mailowego zostały wydane przez 

Bibliotekę Główną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W przypadku odmowy otrzymywania informacji związanych z nadanymi hasłami 

zdalnego dostępu, wygenerowane hasła strącą ważnośd.   


