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1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej 

i Czytelni  zewnętrznych w okresie ferii       

zimowych.  
 

       W dniach od 10 do 15  lutego 2014 Biblioteka Główna i Czytelnie 

Wydziałowe będą pracowały według grafiku wakacyjnego.  

Wszystkich chętnych do skorzystania z usług Biblioteki w tym okresie prosimy 

o zapoznanie się z obowiązującym harmonogramem pracy. Wszystkie zmiany 

znajdują się w poniższej tabeli. Są one także  umieszczone na stronie domowej 

Biblioteki.  

Oddział Biblioteki 
10.02 - 14.02 

(poniedziałek - piątek) 

15.02 

(sobota) 

Biblioteka Główna 

Czytelnie 

08.30 15.00 
 

Z 

A 

M 

K 

N 

I 

Ę 

T 

E 

Biblioteka Główna 

Wypożyczalnia 

09.00 - 15.00 

Czytelnia na Wydziale Leśnym 09.00 - 16.00 

Czytelnia na Wydziale Ogrodniczym 09.00 - 16.00 

Czytelnia na Wydziale Technologii 

Żywności 
09.00 - 16.00 

 

 

 

 

 

2. Dłuższe godziny otwarcia Czytelni  
 

     na Wydziale Technologii Żywności 
  

 Informujemy, że od dnia 8 stycznia 2014 r. Czytelnia 

na Wydziale Technologii Żywności, będzie czynna w dni powszednie 

w godz. 9.00-19.00. Jest to informacja istotna również dla pracowników 

i studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Geodezji, gdyż księgozbiór tej Czytelni zawiera 

także publikacje związane z problematyką tych wydziałów.  
 

                                                                        Zapraszamy do korzystania.  

godziny otwarcia agend Biblioteki UR      

Czytelnia na WTŻ - informacje szczegółowe  

wskazówki dojazdu 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/godziny-otwarcia.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/czytelnie.html#wtz
http://biblioteka.ur.krakow.pl/czytelnie.html#wtz
http://biblioteka.ur.krakow.pl/czytelnie.html#wtz
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3. Lista czasopism punktowanych  
     na 2013 rok.  
 

 Zapraszamy do zapoznania się z nowym wykazem czasopism 

punktowanych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w formie Komunikatu w dniu 17 grudnia 2013.  

Biblioteka Główna UR prowadzi specjalną stronę poświęconą 

czasopismom punktowanym, która znajduje się pod adresem:  

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

 

 

4. Jak umieścić nowe czasopismo na liście  

    ministerialnej? 
 

 Czasopismo, które nie ma współczynnika 

Impact Factor w roku, w którym wnioskuje się 

o umieszczenie go na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

ma szansę trafić na ministerialną listę B. Obecnie obowiązują zasady 

oceny czasopism, ogłoszone w Komunikacie MNiSW z dn. 23 maja 2013 r. 

w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.  

Według informacji zawartych w tym Komunikacie:    

 Ankiety wypełnia się w formie elektronicznej na stronie Polskiej 
Bibliografii Naukowej do dnia 15 lipca; 

 Pierwszy numer czasopisma nie mógł ukazać się później niż w roku 2011; 

 Trzeba wskazać która wersja czasopisma ma być oceniana (elektroniczna 
czy papierowa). 

 

W Komunikacie znajdują się: 
 

 parametry oceny czasopisma naukowego (grupa nauk technicznych, 

ścisłych, medycznych i przyrodniczych - tabela nr 1, str. 10), 

 informacje o elementach branych pod uwagę przy ocenie czasopisma 

do umieszczenia na liście B (punkt 4, str. 5), 

 informacje o zawartości ankiety aplikacyjnej czasopisma (str. 14-15), 

 informacje uwzględniane przy ocenie czasopisma naukowego (str. 15-16). 
 

Duże znaczenie ma umiędzynarodowienie czasopisma, skład jego redakcji 

oraz wdrożenie dodatkowych procedur (np. ghostwriting). 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/czasopisma-punktowane.html
https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/czasopisma-i-ankiety/jak-zlozyc-ankiete-czasopisma
https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/czasopisma-i-ankiety/jak-zlozyc-ankiete-czasopisma
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Przede wszystkim jednak ważna jest punktualność wydawania 

kolejnych numerów czasopisma. Warto też, by znajdowało się ono 

w jak największej liczbie baz danych referencyjnych (zał. nr 2).  

Szczegóły do powyższych informacji znajdują się pod adresem: 

http://ewaluacja.indexcopernicus.com/download/20130529_KOMUNIKAT

_w_sprawie_kryteriow_i_trybu_oceny_czasopism_naukowych.pdf  

Materiały z ubiegłego roku można przejrzeć pod adresem:  

 https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/czasopisma-i-ankiety  

Ze względu na często wprowadzane zmiany, warto śledzić poczynania 

MNiSW w tym względzie.  

 

 

5. Nowa odsłona Web of Science.  
 

 W roku 2014 wprowadzona została reedycja strony internetowej 

Web of Science. Stawia ona w centrum uwagi indywidualnego 

użytkownika. Celem zmian jest zapewnienie możliwie najbardziej 

uproszczonego, intuicyjnego narzędzia do wyszukiwania danych. 

Dostarczy ono wyników podanych w przystępny sposób, dodatkowo 

wzbogaconych linkami do poszczególnych połączeń. Znajdujące się 

w bazie dane oraz indeksy wyszukiwania nie ulegną zmianie.  

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie 

Web of Science w materiałach informacyjnych ze stycznia 2014 (w języku 

angielskim).  

By zrozumieć ogólny kierunek oraz zakres zmian wprowadzonych 

na stronie Web of Science, przygotowano cykl szkoleń adresowanych 

do użytkowników. Szkolenia są dostępne na stronie bazy.    

Po zarejestrowaniu się na konkretną sesję szkoleniową otrzymają 

Państwo e-mail zawierający potwierdzenie zgłoszenia wraz z hasłem.       
 

Mogą Państwo także czynnie włączyć się w rozwój strony. Można 

to zrobić korzystając z nagranych materiałów szkoleniowych (Recorded 

Training Materials), a następnie wypełniając ankietę i wyrażając swoja 

opinię na temat proponowanych zmian.  

Opinie Państwa będą kluczowe dla Web of Science, szczególnie na etapie 

wprowadzania zmian na stronie.     
 

http://ewaluacja.indexcopernicus.com/download/20130529_KOMUNIKAT_w_sprawie_kryteriow_i_trybu_oceny_czasopism_naukowych.pdf
http://ewaluacja.indexcopernicus.com/download/20130529_KOMUNIKAT_w_sprawie_kryteriow_i_trybu_oceny_czasopism_naukowych.pdf
https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/czasopisma-i-ankiety
http://www.nauka.gov.pl/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/news/new/
http://wokinfo.com/training_support/training/
http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-science/
http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-science/
http://www.surveygizmo.com/s3/1399994/Feedback-for-WoS-Redesign-Preview
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6. Dostęp testowy do książek wydawnictwa Springer.  
 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. będzie 

trwał testowy dostęp do wszystkich tytułów książek 

wydawnictwa Springer, nieobjętych licencją 

krajową. Dotyczy to książek wydanych w latach 2006-2008 i 2012, a także 

zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera 

przed rokiem 2004 (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych). 

 

Informacje na ten temat znajdują się na stronie domowej Biblioteki 

Głównej UR oraz na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki (ICM).  

 

 

7. Dostęp testowy do książek elektronicznych 

    EBSCO. 
 

 Uprzejmie informujemy, że od 5 lutego do 7 marca br. Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma otwarty dostęp testowy 

do wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych EBSCO. Baza została 

dodana już na platformę EBSCOhost UR.  
 

eBook Academic Collection to wielodziedzinowa kolekcja 118 942 książek 

elektronicznych, zawierająca książki od ponad 500 wydawców w tym 

od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, 

Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John 

Wiley&Sons i wielu innych wydawnictw uniwersyteckich. Książki 

są dostępne w języku angielskim i w 20 innych językach, m.in. 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.  
 

Ich tematyka obejmuje między innymi: architekturę, biznes i ekonomię, 

informatykę, inżynierię i technologię, matematykę, nauki medyczne, 

chemię, fizykę, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe w nauce 

języków, słowniki i leksykony, prawo, psychologię, nauki polityczne, 

społeczne i humanistyczne. 
 

Niewątpliwą zaletą dla użytkowników jest zintegrowanie książek i baz 

na tej samej platformie EBSCOhost, dzięki czemu można prowadzić 

wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz 

danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl/springer-books.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/springer-books.html
http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#springer
http://biblioteka.ur.krakow.pl/ebsco.html
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Aktualną listę tytułów mogą Państwo pobrać ze strony  eBook Academic 

Collection - Worldwide (All). Z uwagi na dużą pojemność pliku zalecane 

jest skorzystanie z przeglądarki Firefox lub Chrome.  
                           
 

 

8. Dostęp testowy do wideoklipów  

    Weterynaryjna Wideo Edukacja. 

 
  Od dnia 03 marca 2014 będzie również trwał 

dostęp testowy do wideoklipów Veterinary Education 

in Video z zasobów Alexander Street Press.  
 

Weterynaryjna Wideo Edukacja daje studentom 

weterynarii dostęp do encyklopedycznego źródła wiedzy z zakresu opieki 

weterynaryjnej.  Kolekcja ponad 600 filmów zawiera pokaz ponad 500 

procedur, które prezentują umiejętności kliniczne, objaśnienia sytuacji, 

pokaz możliwości technologicznych oraz obsługę zwierząt. Ponieważ oferta 

zawiera wysokiej jakości pokazy filmów wideo, pozwala to na dokładną 

obserwację reakcji zwierząt, a także innych szczegółów, które często bywają 

pomijane w tekstach pisanych.  

 

Dostęp testowy potrwa przez 30 dni. Zapraszamy szczególnie 

pracowników i studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej UJ-UR do zapoznania się z ofertą platformy Alexander 

Street Press.              

                               Szczegóły będą podane na stronie domowej Biblioteki.  
 

 

 

 

9. Co różni dobrą pracę naukową od złej? - 
materiały z wykładu Joanny Lewczuk [Elsevier] 

który odbył się w ramach Warsztatów dla Autorów 

publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej 

w dniu 18.06.2013 - część I 
 

1. Wybór miejsca złożenia publikacji do druku - czasopismo nie jest tym 

samym, co magazyn. Czasopismo zawsze recenzuje prace, przyjmuje 

wyłącznie prace naukowe, a także podlega ewaluacji, czyli jest pozycją 

punktowaną. Magazyn drukuje artykuły różnego rodzaju i nie jest  

pozycją punktowaną. 

http://www.ebscohost.com/assets-ebooks/title-lists/eBookAcademic_WWAll.xlsx
http://www.ebscohost.com/assets-ebooks/title-lists/eBookAcademic_WWAll.xlsx
http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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2. Pożądany jest czynny udział autorów w procesie przygotowywania pracy 

do druku. 
 

3. Uwagi dotyczące języka angielskiego:  

 By umożliwić dobry odbiór pracy, wymaga się od autorów poprawnego 

języka naukowego, z jednoczesnym uwzględnieniem prostoty myśli, 

jasnego przekazu, obiektywizmu oraz dokładności.  

 Jeśli autor ma kłopoty językowe podczas przygotowania pracy, 

baza Elsevier zapewnia na swojej stronie internetowej usługę 

„Alert to common errors”, która może okazać się pomocna podczas 

pisania.  

 Zaleca się używanie 2 konstrukcji czasowych:  

 Present Simple - do przedstawienia faktów i hipotez, 

 Past Simple - do opisu eksperymentów. 

 Należy pamiętać, by nie mieszać ze sobą różnych wersji językowych 

(np. British English i American English).  

 Zdania powinny być krótkie. Dobrze jest trzymać się zasady:  

1 pomysł = 1 zdanie.  

 Lepiej unikać zdań złożonych, szczególnie wielokrotnie złożonych, gdyż 

utrudniają one rozumienie tekstu osobom spoza branży.  

 Nie należy używać skrótów, poza ogólnie przyjętymi (np. DNA). 

 Lepiej do minimum ograniczyć używanie przysłówków typu „however”, 

„moreover” itp., gdyż istnieje niebezpieczeństwo ich błędnej interpretacji, 

a więc nieadekwatnego użycia ich w tekście.  

 W tekście nie powinny się znaleźć zbędne frazy czy zdania. Utrudniają 

one dobre rozumienie tekstu.  
 

CDN... 

 

10. Dublety czasopism - do odebrania za darmo 
 

Informujemy, że we wszystkich czytelniach znajdują się 

zestawy czasopism, tzw. dubletów, przeznaczonych 

do wolnej dystrybucji wśród czytelników.  

Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do czytelni.  

Wstąp i wybierz coś dla siebie!  

                                                                                                                 ZAPRASZAMY  
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 Wszystkim naszym Czytelnikom 

    życzymy udanej zimowej przerwy semestralnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowany został przez pracowników Oddziału Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, Kraków. 
Wykorzystane grafiki  pochodzą m.in. z serwisu http://www.sxc.hu.  

 


