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1. Dostęp no nowej bazy Wiley Blackwell 

 

 

Wiley-Blackwell jest jednym z czołowych wydawnictw akademickich i największym 

wydawcą towarzystw naukowych. Od 2012 roku czasopisma Wiley-Blackwell udostępniane 

są w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, obejmującej 1367 tytułów z nauk 

ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na 

serwerze wydawcy:  

 

 Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. 

 Prenumerata kolekcji w wersji on-line, do której w ramach licencji krajowej uzyskał dostęp 

Uniwersytet Rolniczy umożliwia: 

 dostęp do bieżących wydań czasopism oraz numerów archiwalnych począwszy od 1997 r.,  

 dostęp z całej sieci Uczelni z wykorzystaniem numerów IP, 

 dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników, 

 możliwość kopiowania obrazów i tekstu w wysokiej jakości, 

 możliwość wyszukiwania za pomocą słów kluczowych oraz innych zaawansowanych 

kryteriów 

 
 

  Szczegółowe informacje o bazie, zawartości, zasadach dostępu oraz o tym, jak 
korzystać z bazy, znajdują się na stronie Biblioteki Głównej pod adresem: 
http://biblioteka.ur.krakow.pl/wiley_blackwell.html.  

 

 

Przypominamy również, że od początku roku 2012, w ofercie Biblioteki Głównej znajdują się 

również dwie nowe bazy:  

- baza czasopism Oxford University Press. 

- baza czasopism Cambridge Journals. 

 

 

Informacje na temat pozostałych baz danych prenumerowanych przez Bibliotekę Główną 

Uniwersytetu Rolniczego można znaleźć tutaj. 

 
 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/wiley_blackwell.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/oup.html/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/cup.html/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/bazy_danych.html/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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2. Wznowienie realizacji zbiorów zlokalizowanych w Magazynie przy Al. 29 
Listopada. 

 

 
 Od dnia 7 lutego 2012 r. została wznowiona realizacja zbiorów bibliotecznych 

przeniesionych do Magazynu przy Al. 29 Listopada. Dotyczy to wszystkich pozycji  

w Katalogu elektronicznym, które posiadają lokalizację „UR – Magazyn Al. 29 Listopada”. 

 

 

Sposób zamawiania:  

 

 Rewersy na książki i czasopisma znajdujące się w wymienionym magazynie 

przyjmowane są w Katalogu Biblioteki Głównej (Al. Mickiewicza 24/28, pok. 117, I. p), 

1) rewersy złożone do poniedziałku do godz.14.00, realizowane są na godz.10.00 we 

wtorek, 

2)  rewersy złożone do czwartku do godz. 14.00, realizowane są na godz. 10.00 w piątek.  

 

  

Zamówione pozycje realizowane są do Czytelni na Wydziale Leśnym i oczekują na 

czytelnika przez 7 dni. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji zamówień z magazynu przy Al. 29 

Listopada, znajdują się tutaj. 

 
 

 
 

3. Zmiany w godzinach otwarcia Czytelni na Wydziale Leśnym i 
Ogrodniczym.  
 
 
 Od 7 lutego 2012 r. zmianie uległy godziny otwarcia we wtorki i w czwartki 

Czytelń na Wydziale Leśnym i Ogrodniczym w związku ze wznowieniem realizacji zbiorów 

bibliotecznych zgromadzonych w Magazynie przy Al. 29-go Listopada.  Aktualne godziny 

otwarcia: 

 
 
 
 
 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci-wewnetrzne.html/
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Dzień tygodnia Czytelnia Wydziału Leśnego 

 

Czytelnia Wydziału Ogrodniczego 

 

Poniedziałek 9.00-15.00 9.00-15.00 

Wtorek  Po zmianie:  10.00-16.00  Po zmianie:  10.00-16.00 

Środa-czwartek 9.00-16.00 9.00-16.00 

Piątek Po zmianie:  10.00-16.00 Po zmianie:  10.00-16.00 

 

Aktualne godziny otwarcia Biblioteki Głównej oraz Czytelń zewnętrznych znajdują się tutaj. 

 

 

4.  Nowe czasopismo online z grupy czasopism wydawnictwa Nature 
Publishing Group. 
 
 

 
 
 
 Od 2012 roku istnieje dostęp do bieżących numerów czasopisma Heredity, 

będącego częścią wydawnictwa Nature Publishing Group. Czasopismo jest udostępniane 

w wersji online pod adresem http://www.nature.com/hdy/index.html. Dodatkowo 

informujemy, że od 2010 roku w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, istnieje 

również dostęp do podstawowego tytułu Wydawnictwa – Nature, pozwalającej na dostęp 

do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.  

  

 

Więcej informacji na temat dostępu do czasopism udostępnionych w ramach 

ogólnokrajowej licencji akademickiej można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej oraz na 

stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/godziny-otwarcia.html
http://www.nature.com/hdy/index.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci-wewnetrzne.html#nature_and_science
http://wbn.edu.pl/
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5.  Test książek elektronicznych wydawnictwa Cambridge – zapowiedź. 

 

  

 

 Od połowy marca 2012 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego będzie miała 

możliwość testowego dostępu do bazy książek elektronicznych wydawnictwa Cambridge. 

Baza Cambridge Books Online zawiera ponad 13000 książek, głównie nowości 

wydawniczych, podzielonych na kolekcje tematyczne, wśród nich są: nauki ścisłe, nauki 

społeczne, medycyna. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w kolejnym numerze 

Serwisu Informacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego. Prosimy również 

śledzić informacje na stronie głównej Biblioteki, gdzie w najbliższym miesiącu powinny 

pojawić się szczegółowe informacje dotyczące testu bazy. 

 

6. Informacje o dostępie online do czasopism zagranicznych 
prenumerowanych przez Bibliotekę Główną.  

 

Spośród pełnotekstowych czasopism zagranicznych, które w wersji drukowanej 
prenumeruje Biblioteka Główna, część jest dostępna również w wersji online,  
z komputerów podłączonych do sieci Uczelni.  

Szczegółowe informacje wraz z wykazem tytułów znajdują się tutaj. 
 

 
 

http://ebooks.cambridge.org/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/czasopisma-zagraniczne.html
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7. Aktualne listy polskich i zagranicznych czasopism prenumerowanych 

przez Bibliotekę Główną w wersji drukowanej. 

 

Na stronie internetowej Biblioteki Głównej pojawiły się aktualne listy czasopism 

polskich i zagranicznych, prenumerowanych w wersji drukowanej przez Bibliotekę w roku 

2012. Listy prezentowane są w plikach *.pdf. Lista czasopism polskich składa się z części A 

– czasopisma regularne oraz części B – czasopisma nieregularne. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowali: 
mgr Anna Turek 
mgr Adrian Krawczyk 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Al. Mickiewicza 24/28, Kraków. 

 

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

elektronicznych źródeł informacji pojawiających się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wiadomość 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”.   

http://biblioteka.ur.krakow.pl/prenumerowane-czasopisma.html

