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1. Czytelnia Czasopism w Bibliotece Głównej
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Bibliotece
Głównej,

zamawianie

książek

na rewersach

kartkowych odbywa się w nowo powstałej Czytelni
Czasopism (pok. 116, wejście od korytarza - dawniej
Czytelnia

Pracowników

z komputerów,

Nauki).

dostępnych

Można

dotychczas

tam

również

w Katalogu,

skorzystać

po uprzednim

pozostawieniu odzieży wierzchniej w szafce na korytarzu.
Informacje na temat dalszych zmian organizacyjnych będą zamieszczane
na stronie internetowej Biblioteki Głównej.

2. Zmiany w godzinach otwarcia Biblioteki w okresie przerwy
międzysemestralnej
W związku z przerwą międzysemestralną dyżury w Bibliotece Głównej
i Czytelniach na Wydziale Leśnym oraz na Wydziale Technologii Żywności
w dniach od 11 do 16 lutego 2013 ulegną zmianie.

11–15.02.2013

16.02.2013

(poniedziałek-piątek)

(sobota)

Biblioteka Główna Czytelnie

08.30-15.00

zamknięta

Biblioteka Główna Wypożyczalnia

09.00-15.00

zamknięta

Czytelnia na Wydziale Leśnym

09.00-16.00

zamknięta

Czytelnia

09.00-16.00

zamknięta

na

Wydziale

Technologii

Żywności
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3. Nowa baza danych dostępna w sieci Uniwersytetu
Rolniczego
Informujemy, że od stycznia 2013 roku w sieci
Uniwersytetu Rolniczego dostępne są zasoby
nowej bazy Taylor & Francis.

W ramach prenumerowanej kolekcji Environmental & Agriculture dostępne
są artykuły z ponad 160 tytułów czasopism, opublikowanych od roku 1997
(lista na stronie Biblioteki Głównej).
Publikacje zawarte w tej kolekcji obejmują zagadnienia z zakresu rolnictwa,
leśnictwa, nauk ogrodniczych, nauk o żywieniu, weterynarii, zoologii
oraz nauk o ziemi.
Zapraszamy do zapoznania się z listą tytułów oraz do korzystania z zasobów
udostępnionej kolekcji.
Szczegółowe informacje na temat bazy dostępne są pod tym adresem.

4. Baza Medline w sieci Uniwersytetu Rolniczego
Medline to bibliograficzna baza danych
z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych
opracowywana przez
National Library
of Medicine
w Stanach
Zjednoczonych.
Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej.
Baza Medline dostępna jest w ramach prenumerowanych zasobów baz
danych Ebsco oraz na platformie Ovid SP, a także za pośrednictwem
darmowej bazy PubMed.

Szczegółowe informacje na temat bazy dostępne są pod adresem.

3

5. Aktualizacja opisu bazy Springer Books i Springer Link

Na początku stycznia 2013 został zaktualizowany opis baz Springer Books
oraz Springer Link.
Zmiany w bazie Springer Books dotyczą archiwów serii książkowych oraz
pełnej kolekcji książek elektronicznych wydanych przez Springera
w wybranych latach w okresie 2004 - 2011. Kolekcja książek jest
systematycznie poszerzana o nowe tytuły. Z zasobami objętymi licencją,
jak również z alfabetycznym wykazem tytułów można zapoznać się
na bibliotecznej stronie Springer Books.
Springer Link jest elektroniczną bazą czasopism, w której znajduje się
około 1960 czasopism bieżących oraz około 390 czasopism archiwalnych.
W bazie znajdują się publikacje z zakresu techniki, inżynierii, medycyny,
ekonomii, fizyki i astronomii. Springer Link to jeden z pełnotekstowych
zasobów elektronicznych, który od 2010 roku dostępny jest w ramach
krajowej licencji akademickiej.
Więcej informacji znajdą Państwo na bibliotecznej stronie Springer Link.

6. Udoskonalona opcja narzędzi baz na platformie OvidSP
Platforma Ovid SP rozszerzyła ostatnio swoją ofertę o nowe możliwości.
Dzięki temu łatwiej będzie przekształcać badania w wyniki. Platforma
OvidSP połączyła wiodące technologie służące do wyszukiwania danych
z bardzo skutecznymi i wydajnymi
narzędziami,
które
zapewniają
oszczędność
czasu
w
pracy
badawczej.
Na platformie OvidSP odnaleźć można bieżące pełnotekstowe wersje
elektroniczne czasopism oraz książek, jak również informacje bibliograficzne.
W ramach OvidSP można zarządzać wyszukanymi dokumentami
znalezionymi w OvidSP, a także danymi przesłanymi z innego systemu
do miejsca pracy w Ovid. Służy do tego My Workspace.
Istnieje też możliwość pobrania narzędzi:
 Ovid Toolbar służy do wyszukiwania istotnych oraz aktualnych
informacji znalezionych poza OvidSP,
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 OvidMD oraz Ovid Universal Search™ umożliwiają rozszerzenie
doświadczeń badawczych poza OvidSP,
 AutoAlerts oraz RSS Leeds pozwalają być na bieżąco z aktualnymi
i najnowszymi teoriami, odkryciami oraz technikami.
Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej.

7. Zmiany w ramach bazy ibuk.pl
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku w ramach bazy ibuk.pl lista
tytułów książek została poszerzona o kolejne pozycje. Wśród nich znajdują
się popularne publikacje z ubiegłego roku oraz te,
które z różnych przyczyn nie mogły być dostępne
w roku 2012.
Jednocześnie informujemy, że w ramach platformy
ibuk.pl rozbudowywany jest serwis Ibuk Libra, który jest docelowo
planowany jako platforma wiodąca.
Zapraszamy do zapoznania się z nową listą tytułów oraz do odwiedzania
czytelni ibuk.pl.

8. Baza danych Prawo Ochrony Środowiska
Informujemy, że baza danych Prawo Ochrony Środowiska,
dostępna dotąd w Czytelni Czasopism (dawniej Czytelnia
Pracowników
Nauki)
nie
będzie
osiągalna
dla użytkowników UR od lutego 2013.

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowany został przez pracowników Oddziału
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, Kraków.
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