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1.  Zmiany w godzinach otwarcia Biblioteki w okresie świąteczno-noworocznym. 

 

 

 

 

 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Trzech Króli, 
informujemy o następujących zmianach w godzinach funkcjonowania Biblioteki Głównej i Czytelo 
zewnętrznych w tych dniach:                       
         

 Data 

Biblioteka Główna  
Czytelnia na  

Wydz. 
Leśnym 

Czytelnia na 
Wydz.  

Ogrodniczym 

Czytelnia 
Wydz.  

Technologii  
Żywności 

Katalog, 
Czytelnie 

Wypożyczalnia 

16.12.2011 830-1730 900-1730 900-1600 900-1600 900-1600 

22.12.2011 830-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 

23-31.12.2011 zamknięte zamknięta zamknięta zamknięta zamknięta 

01.01.2012 zamknięte zamknięta zamknięta zamknięta zamknięta 

05.01.2012 830-1500 900-1500 900-1600 900-1600 900-1600 

6-7.01.2012 zamknięte zamknięta zamknięta zamknięta zamknięta 

 

 

 
2.  Baza Publikacji Pracowników Uniwersytetu Rolniczego 
 

Wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego zachęcamy do przekazywania 

Bibliotece Głównej informacji o swoich najnowszych publikacjach naukowych oraz ich kopii. Wszystkie 

otrzymane publikacje są wprowadzane do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu Rolniczego, o 

nazwie „System Informacji o Publikacjach Pracowników Naukowych Uniwersytetu Rolniczego”. Służą 

one nie tylko celom informacyjnym dla pracowników i studentów, ale są również wykorzystywane 
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podczas badao z zakresu bibliometrii (określania liczby cytowao publikacji oraz jej oceny 

parametrycznej).  

Więcej informacji na temat bazy można znaleźd tutaj. 

 

 

3. Nowe bazy w sieci Uniwersytetu Rolniczego  

                              

 Biblioteka Główna zakupiła dostęp do dwóch nowych baz danych, których wersja testowa była 
dostępna od listopada br. Najnowsze bazy to: Cambridge University Press (CUP) publikująca ponad 
120 czasopism akademickich z medycyny i nauk ścisłych, w ramach której udostępniono kolekcję STM, 
licząca ok. 1300 tytułów czasopism pełno tekstowych. Druga z baz, Oxfort University Press (OUP) 
obejmuje kolekcję najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism. Licencja wykupiona przez 
Uniwersytet Rolniczy umożliwia dostęp do 36 tytułów z kolekcji "Life Sciences Collection". 
  

Szczegółowe informacje o tematyce i zakresie chronologicznym nowych baz oraz zasadach 
korzystania i przeszukiwania oraz pełnym wykazie listy tytułów czasopism z obu kolekcji znajdują się na 
stronie głównej Biblioteki w zakładce e-zasoby, pełnotekstowe bazy czasopism. 
 
Informacje dotyczące bazy CUP znaleźd można tutaj. 
Informacje dotyczące bazy OUP znaleźd można tutaj. 
 
 

4. Publikacje PARP   

    

 

  

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą  publikacji wydawanych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. 
Jednym z przejawów jej działalności jest wydawanie własnych publikacji z szeroko pojętej działalności 
gospodarczej, wspieranie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/baza-wlasna.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/cup.html/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/oup.html/
http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAlphabetically?sessionId=0E31E7A5897B2E6035CE0069D5F82DE4.journals
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środowisku form produkcji i konsumpcji. Wydawane przez publikacje, Agencja przekazuje bezpłatnie 
wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką, a również udostępnia je w wersji PDF na swojej 
stronie pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/index/1419. 

Zachęcamy do lektury. 

  

 

5. Publikacja PDF: „Spółdzielczośd wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego 

działania ludzi” 

 Biorąc pod uwagę potrzebę upowszechniania w Polsce informacji  dotyczących  spółdzielczości 

rolniczej i wiejskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza opracowała i wydała podręcznik dla szkół i uczelni 

rolniczych oraz instytucji otoczenia rolnictwa, pod redakcją Witolda Boguty pt: „Spółdzielczośd wiejska 

jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi”. Podręcznik został wydany 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej 

PROW na lata 2007-2013, w zakresie działao Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawca umożliwił 

również dostęp do wersji PDF tego tytułu, którą można pobrad z tej strony. Plik ma wielkośd 27 MB. 

 

6. Wyszukiwarka środków ochrony roślin. 

 

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono interaktywną wyszukiwarkę 

Informacji o środkach ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu w Polsce.  

 Korzystanie z wyszukiwarki jest bezpłatne i można z niej korzystad pod adresem:  

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin 

 

7. Baza ‘Prawo Ochrony Środowiska' 

 

 Przypominamy i zachęcamy do korzystania z serwisu prawniczego z zakresu ochrony 
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, kopalin, wód, świata roślinnego i 
zwierzęcego) przed hałasem, odpadami, substancjami niebezpiecznymi i promieniowaniem. Baza 
dostępna jest na ostatnim z komputerów umieszczonych w Czytelni Pracowników Nauki Biblioteki 
Głównej. Serwis aktualizowany jest co miesiąc i zawiera ujednolicone teksty aktów prawnych, 
orzecznictwo oraz wzory najpotrzebniejszych umów. Akty prawne wzbogacone są o komentarze 

http://www.parp.gov.pl/index/index/1419
http://grupy.krs.org.pl/plik.php?d=pobierz&plik=podrecznik_spoldzielczosc_wiejska_151111_pdf.pdf
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
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omawiające bieżące zmiany w przepisach. Informacje  w bazie pogrupowano w tematyczne działy 
dające możliwośd szybkiego i efektywnego wyszukiwania.  

Informacje o bazie można znaleźd na stronie Biblioteki Głównej. 

 

 

8. Świątecznie…     

  

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Wszystkim Czytelnikom Serwisu 

Informacyjnego Biblioteki Głównej życzymy pogodnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia w miłej atmosferze oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2012.  

 

Wesołych Świąt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://biblioteka.ur.krakow.pl/prawo-ochrony-srodowiska.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.   


