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Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Nr 3/2012(5) 

(Maj-Czerwiec) 
 

 

 

W numerze: 

 

1. Testowy dostęp do czasopisma „Scientific American” wydawnictwa Nature Publishing Group. 

2. Cykl szkoleń z  użytkowania baz danych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego  

maj-czerwiec 2012.  

3. Prezentacja wydawnictwa Nature Publishing Group i ABE-IPS w Bibliotece Jagiellońskiej – 

zaproszenie. 

4. Test bazy Taylor & Francis. 

5. Szkolenia online, filmy szkoleniowe z użytkowania baz danych. 

6. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń Zewnętrznych w okresie: 06-10.06.2012 r.   

7. Dublety czasopism, materiały do zabrania + spis tytułów. 
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1. Testowy dostęp do czasopisma „Scientific American” konsorcjum Nature  
– do 30 czerwca 2012 r.  
 

 
 
 

 

 W ramach konsorcjum Nature zarządzanego przez ICM, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

otrzymał bezpłatny, testowy dostęp do czasopisma "Scientific American", który potrwa do 30 

czerwca 2012 r. "Scientific American" jest publikowany od roku 1845 w Stanach Zjednoczonych  

i przekazuje informacje o najnowszych odkryciach w nauce i technologii. Zawartość czasopisma to 

artykuły laureatów nagród Nobla oraz czołowych dziennikarzy. "Scientific American" daje 

możliwość poznania nowości z różnych obszarów nauki. 

 

Pełne teksty czasopisma można czytać na stronie wydawcy "Scientific American". 
 
Zapraszamy do korzystania. 
 
 

 
 
2. Cykl szkoleń z  użytkowania baz danych w Bibliotece Głównej  
maj-czerwiec 2012. 
 
 

 

 

  
 
 

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z  elektronicznych baz danych, pracowników 

naukowych, studentów i innych, Biblioteka Główna zaprasza na szkolenia z użytkowania 

elektronicznych źródeł informacji. W ramach organizowanego w Bibliotece Głównej cyklu szkoleń  

z baz danych 16 maja br. odbyło się już szkolenie z bazy Ebrary oraz prezentacja bazy Taylor  

& Francis. W najbliższych dniach odbędą się szkolenia z baz Scopus i Elsevier (31 maja ) oraz bazy 

Wiley & Blackwell (5 czerwca).  

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz formularze rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki 

Głównej pod adresem: http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci-wewnetrzne.html#cykl_szkolen 

 

http://www.nature.com/scientificamerican/index.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci-wewnetrzne.html#cykl_szkolen
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               Podczas szkoleń można nabyć umiejętności efektywniejszego wyszukiwania w bazach, 

zapisywania i przetwarzania otrzymanych wyników, personalizacji własnego konta, sporządzania 

indeksów cytowań. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

  
3. Prezentacja wydawnictwa Nature Publishing Group w Bibliotece Jagiellońskiej – 
ZAPROSZENIE. 
 

 
 
 Przedstawiciele Wydawnictwa Nature Publishing Group i ABE-IPS zapraszają pracowników 

naukowych, bibliotekarzy oraz wszystkie osoby zainteresowane ze środowiska naukowego 

Krakowa na prezentację Wydawnictwa, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 r. w godz. 

13.00-14.30 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ulicy Oleandry 3).  

 

Wydawnictwo Nature Publishing Group (NPG), publikuje wiodące czasopisma naukowe z zakresu 

fizyki, chemii, biologii i medycyny. Oprócz tytułu podstawowego - tygodnika Nature, NPG wydaje 

ponad 30 tytułów w 2 seriach tematycznych: Nature Research i Nature Reviews oraz  ponad 50 

tytułów czasopism publikowanych na rzecz różnych instytucji naukowych i stowarzyszeń. 

  

Tematyka spotkania: 

poruszone zostaną m.in. tematy związane z licencją krajową i konsorcjum czasopism naukowych 

wydawnictwa Nature Publishing Group, publikowaniem artykułów w czasopismach NPG oraz 

narzędziami, przydatnymi w pracy naukowej, dostępnymi na platformie NPG. Prezentację 

poprowadzi p. Piotr Antczak z ABE-IPS.  

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:  

http://www.abe.pl/pl/exposition/114/prezentacja-wydawnictwa-nature-publishing-group-w-

krakowie 

 

Przypominamy również, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie posiada dostęp do dwóch 

czasopisma wydawnictwa NPG:  

 Nature – w ramach licencji krajowej 

 Heredity – w ramach prenumeraty 

 

http://www.abe.pl/pl/exposition/114/prezentacja-wydawnictwa-nature-publishing-group-w-krakowie
http://www.abe.pl/pl/exposition/114/prezentacja-wydawnictwa-nature-publishing-group-w-krakowie
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Lista tytułów niektórych czasopisma zagranicznych z dostępem online z Uniwersytetu Rolniczego 

znajduje się pod adresem: http://biblioteka.ur.krakow.pl/czasopisma-zagraniczne.html  

 

 

 

4. Testowy dostęp do bazy Taylor & Francis 

 

  

Przypominamy, że do 9 czerwca 2012 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie posiada 

darmowy dostęp do ponad 300 recenzowanych czasopism z zakresu nauk ścisłych, a w tym 

również nauk przyrodniczych, matematycznych i technicznych. 

Więcej informacji pod adresem:  

http://biblioteka.ur.krakow.pl/taylor-and-francis.html/  

 

 

5. Szkolenia online, filmy szkoleniowe z użytkowania baz danych 

 

Informujemy, że na stronie internetowej Biblioteki Głównej znajdują się ogłoszenia dotyczące 

szkoleń online z użytkowania baz danych oraz filmy szkoleniowe stale dostępne w Internecie. 

Obecnie istnieje możliwość wzięcia udziału w następujących szkoleniach:  

a) online 

 Nauka i technologia na nowej platformie Proquest (11 czerwca) 

 Podstawy Refwirks 2.0 (Proquest) (12 czerwca) 

 

b) filmy szkoleniowe z zakresu: 

 tworzenia raportów cytowań w bazie Web of Science 

 korzystania ze strony magazynu „Science” 

 

Dodatkowo informujemy, że na szkolenia online z użytkowania bazy 

Proquest należy wcześniej dokonać rejestracji.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl/czasopisma-zagraniczne.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/taylor-and-francis.html/
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Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć pod adresem: 

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

 

 
6. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń Zewnętrznych  
w okresie:   06-10.06.2012 r. 
 

 

 W związku ze Świętem Bożego Ciała (7 czerwca br.) następują zmiany w godzinach otwarcia 

Biblioteki Głównej i Czytelń Zewnętrznych w trakcie długiego weekendu czerwcowego. 

 
 

Data Biblioteka Główna 
Al. Mickiewicza 24/28 
 
 
 

 

Czytelnia Wydział 
Leśnego 
Al. 29 Listopada 
 
 

 

Czytelnia 
Wydziału 
Ogrodniczego 
Al. 29. Listopada 
 

 

Czytelnia 
Wydziału 
Technologii 
Żywności 
ul. Balicka 122 

 

06.06.2012 
(środa) 

Czytelnie i Katalog:  
8.30-15.00  

Wypożyczalnia:  
9.00-15.00 

 

9.00-16.00 

 

9.00-16.00 

 

9.00-16.00 

07.06 – 
10.06. 

(czwartek-
niedziela) 

 

Zamknięta 

 

Zamknięta 

 

Zamknięta 

 

Zamknięta 

 

 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/szkolenia.html
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7. Dublety czasopism, materiały do zabrania do domu + spis tytułów  

 

Informujemy, że w Bibliotece Głównej gromadzone są dodatkowe egzemplarze czasopism 

tzw. dublety lub inne materiały (czasopisma, broszury, książki), które można bezpłatnie zabrać do 

domu. W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przejrzenia i korzystania  

z możliwości bezpłatnego pozyskania tych materiałów. W celu ułatwienia orientacji w oferowanym 

księgozbiorze, przygotowany został specjalny spis dubletów, możliwy do pobrania pod adresem: 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Spis%20dubletow%20BG%20UR%20-%2028.05.2012.pdf   

Po odbiór dubletów prosimy zgłaszać się do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego,  

pok. 112a I. p. (al. Mickiewicza 24/28) w godzinach 730-1500.  

Dublety dostępne do wyczerpania egzemplarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Otrzymali Państwo tę wiadomość, ponieważ wyrazili Państwo 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/zasoby/20/Spis%20dubletow%20BG%20UR%20-%2028.05.2012.pdf

