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1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń zewnętrznych w okresie 
Świąt Wielkanocnych  (05-11.04.2012r.)  
 

 
 

Data Biblioteka 
Główna 
Al. Mickiewicza 
24/28 

 

Czytelnia 
Wydziału Leśnego 
Al. 29 Listopada 
 

 

Czytelnia Wydziału 
Ogrodniczego 
Al. 29. Listopada 
 

 

Czytelnia Wydziału 
Technologii 
Żywności 
Ul. Ul. Balicka 122 

 

05.04. 
Czwartek 

Czytelnie  
i Katalog: 
8.30-13.00 

 

9.00-13.00 

 

9.00-13.00 

 

9.00-13.00 

Wypożyczalnia: 
9.00-13.00 

06-09.04. 
Piątek - 
Poniedziałek 

 
Zamknięta 

 
Zamknięta 

 
Zamknięta 

 
Zamknięta 

10-11.04. 
Wtorek, 
Środa 

Czytelnie  
i Katalog: 
8.30-15.00 

 

9.00-16.00 

 

9.00-16.00 

 

9.00-16.00 

Wypożyczalnia: 
9.00-15.00 

 

2. Dublety czasopism, materiały do zabrania do domu BEZPŁATNIE. 

 Informujemy, że w Katalogu Biblioteki Głównej UR.  pok. 117, Al. Mickiewicza 
24/28 znajduje się regał, na którym gromadzone są dodatkowe egzemlarze czasopism 
tzw. dublety lub inne materiały (czasopisma, broszury), które można bezpłatnie zabrać 
do domu.  
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W najbliższym czasie pojawi się szczegółowy ich spis. Zachęcamy wszystkich 
zainetersowanych do przejrzenia materiałów i korzystania z możliwości ich bezpłatnego 
pozyskania. 

 

Fot. 1 Regał z materiałami „Do zabrania” w Katalogu pok. 117 – Biblioteka Główna 

 

 

3. Testowy dostęp do bazy Cabridge Books Online (do dnia 23.04.2012 r.) 
 

 

 
 

Biblioteka Główna przystąpiła do testu bazy Cambridge Books Online. Jest to 

jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw akademickich na świecie, 

specjalizujące się w zagadnieniach z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Platforma 

Cambridge Books Online zawiera ponad 13 000 książek, w większości są to nowości 

wydawnicze.  

W bazie w okresie testowym do 23.04.2012 r. dostępne są m.in. publikacje z zakresu: 
Science and Engineering – nauk ścisłych (3064 tytuły) w tym:  

 astronomia (220 książek);  

 chemia (75 książek);  

 informatyka (276 książek);  
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 nauki o ziemi i środowisku (328 książek);  

 inżynieria (448 książek);  

 biologia (766 książek);  

 matematyka (940 książek);  

 fizyka (544).  
 
 Dostęp możliwy jest wyłącznie z komputerów podłączonych do sieci Uczelni. 
Zasady korzystania oraz pełna lista tytułów dostępne są na stronie: 
http://biblioteka.ur.krakow.pl/cambridge-books-test.html/  

 

 

4. Training Proquest – szkolenie z bazy dostępne online w języku polskim. 

 

 Proquest udostępnił bezpłatne szkolenie online w języku polskim, pozwalające 

na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami przeszukiwania i jak najefektywniejszego 

korzystania  z  bazy.  

 

Jak rozpocząć szkolenie? 

 

1. Należy wejść na stronę:  

http://www.proquest.co.uk/en-UK/support/training/webinars.shtml 

2. Na spisie kliknąć w pierwszy link: New Proquest Platform (jak na załączonym wyżej 

obrazku). 

3.  Po kliknięciu ukaże się nowa strona, gdzie należy zjechać na sam dół i wyszukać napis 

‘Introduction to the New ProQuest Platform (Language: Polish)’ (druga pozycja od dołu). 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/cambridge-books-test.html/
http://www.proquest.co.uk/en-UK/support/training/webinars.shtml


5 
 

Obok znalezionej nazwy szkolenia, z prawej strony kliknąć napis ‘view’. Ukaże się nowe 

okno przeglądarki, w którym należy kliknąć playback.   

4. Pojawi się zapytanie czy zainstalować wtyczkę webex na komputerze, na co należy 

kliknąć tak i po chwili (w zależności od prędkości łącza) na ekranie powinno uruchomić się 

szkolenie. 

 

Czas trwania szkolenia ok. 45 min. 

 

 

 
Uwaga: W celu skorzystania ze szkolenia zaleca się korzystać z przeglądarki MS Internet 

Explorer   (zapewniającej prawidłowe otwarcie wszystkich zakładek).  
 

 

5. E-zasoby Biblioteki Głównej.  

 

 Biblioteka Główna zachęca wszystkich Użytkowników do korzystania  

z zakupionych dostępów do  elektronicznych źródeł informacji: baz danych polskich  

i zagranicznych oraz elektronicznych narzędzi wspomagających wyszukiwanie.  Aby 

skorzystać z elektronicznych baz należy: 

Krok 1. Wejść na stronę Biblioteki Głównej mieszczącej się pod adresem: 

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

 
Krok 2. Kliknąć w zakładkę e-zasoby. 
 
Krok 3. Znajdujemy się na stronie, która zawiera uszeregowane i opisane wszystkie 

dostępne źródła elektroniczne.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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Krok 4. Kliknąć w napis , odsyłający do strony, zawierającej szczegółowy 
opis, zasady korzystania i klasyfikację wszystkich baz danych, do których Biblioteka 
zakupiła dostęp. Bazy podzielone zostały na kategorie:  
 
1) Bazy testowane,  
2) Pełnotekstowe bazy książek i skryptów,  
3) Pełnotekstowe bazy czasopism,  
4) Bazy abstraktowo-pełnotekstowe;  
5) Polskie bazy na CD/DVD,  
6) Bazy własne,  
7) Narzędzia wspomagające wyszukiwanie. 
 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą elektronicznych źródeł informacji Biblioteki 

Głównej i do aktywnego korzystania z dostępnych baz. 

 

 

  

 

 

6. Platforma OvidSP.  

 

 Wszystkim korzystającym z elektronicznych źródeł informacji, do których dostęp 

zapewnia Biblioteka Główna przypominamy o możliwościach jakie daje platformy OvidSP. 

W jej obrębie znajduje się kilka baz dziedzinowych:  

1. AGRIS- baza gromadząca dane z  zakresu rolnictwa, leśnictwa, hodowli zwierząt, 

akwarystyki i rybołówstwa oraz żywienia ludzi z ponad 135 krajów. 

2. CAB ABSTRACTS - największa profesjonalna bazę danych rejestrująca zasoby znanych 

międzynarodowych czasopism z zakresu rolnictwa, leśnictwa oraz dziedzin pokrewnych. 

3. FOOD SCIENCE and TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA) - baza bibliograficzno-

abstraktowa z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii 
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żywności, toksykologii żywności i in., tworzoną przez International Food Information 

Service.  

 

Instrukcja przeszukiwania baz znajduje się pod adresem (wersja w języku polskim): 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/OvidSP_jak_szukac_PL.pdf 

 

 

7. Testowy dostęp do bazy Taylor&Francis. 

 

 Od połowy kwietnia 2012 roku planowany jest dwumiesięczny testowy dostęp do 

bazy Taylor&Francis.  

 Taylor & Francis Group jest jednym z największych na świecie wydawców 

czasopism akademickich, oferującym ponad 1500 recenzowanych czasopism, 

publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology 

Press oraz Routlege. W ramach dwumiesięcznego testowego dostępu do bazy będzie 

możliwość korzystania z pełnych tekstów blisko 700 czasopism przyrodniczych, 

matematycznych, społecznych, technicznych. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/OvidSP_jak_szukac_PL.pdf
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Szczegółowe informacje podane zostaną na stronie Biblioteki Głównej, dlatego 

zachęcamy do jej odwiedzania pod adresem internetowym: 

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

 

8. Świątecznie…   

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Wszystkim Czytelnikom Serwisu 

Informacyjnego Biblioteki Głównej życzymy pogodnych, radosnych i rodzinnych Świąt! 

 

 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Podziękowania… 

 Dokładnie 11 kwietnia br. minie rok od momentu powstania Serwisu 
Informacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego, który początkowo nosił 
nazwę Newslettera Biblioteki Głównej. Z tej okazji Zespół Serwisu Informacyjnego 
pragnie podziękować wszystkim Czytelnikom za rok wspólnej pracy, aktywności,  
a szczególnie za miłe słowa potwierdzające, że Serwis jest czytany i co najważniejsze 
przydatny, na czym najbardziej nam należy.  

Dziękujemy za cały ten rok! 

  

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowali: 

mgr Anna Turek 

mgr Adrian Krawczyk 

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

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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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”. 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 ważność.   


