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1. Dostęp do baz danych w roku 2014 - WAŻNE! 
 

   Informujemy, że w roku 2014 nie będą dostępne niektóre 

prenumerowane do tej pory elektroniczne źródła informacji. Do dyspozycji 

Użytkowników nadal pozostają bazy dostępne w ramach ogólnokrajowej licencji 

akademickiej, a także roczniki 2012-2013, prenumerowanych dotychczas czasopism 

w ramach baz Cambridge Journals i Oxford Journals. Ponadto do końca lutego 

2014 r. nadal będzie można dokonywać przeszukiwań przy pomocy Listy A-Z, 

a do końca marca pozostaje aktywny dostęp do bazy książek Ebrary. 
 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.  
 

 

2. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelni   

     zewnętrznych w okresie okołoświątecznym.  
 

    W dniach od 23 grudnia 2013 do 07 stycznia 2014 

Biblioteka Główna i Czytelnie Wydziałowe będą pracowały 

według grafiku świątecznego.  

    Wszystkich chętnych do skorzystania z usług Biblioteki 

w tym okresie prosimy o zapoznanie się ze świątecznym harmonogramem pracy. 

Wszystkie zmiany już wkrótce umieszczone zostaną na stronie domowej 

Biblioteki.  

 

 

3. Czytelnia na Wydziale Ogrodniczym otwarta. 
  

    Informujemy, że od dnia 4 listopada 2013 r. wznowiona 

została działalność Czytelni na Wydziale Ogrodniczym. 

Czytelnia mieści się obecnie w Dworku przy al. 29 Listopada 52 

(pokój nr 5, na parterze). 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tej Czytelni można uzyskać 

na stronie internetowej Biblioteki Głównej UR pod adresem:  

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

             Zapraszamy do korzystania z Czytelni. 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci-wewnetrzne.html#16122013
http://biblioteka.ur.krakow.pl/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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4. Jubileusz 60-lecia Uniwersytetu        

    Rolniczego w Krakowie  
 

          

      Przewodnią myślą obchodów Jubileuszu 60-lecia UR było połączenie 

tradycji z nowoczesnością czyli prezentacja Uniwersytetu Rolniczego, 

jako wiodącego ośrodka badań w szerokim zakresie nauk rolniczych. 

Centralnym punktem uroczystości była międzynarodowa konferencja naukowa, 

połączona z prezentacją postaci profesora Tadeusza Wojtaszka – Rektora 

Akademii Rolniczej w Krakowie w latach 1972-1981. W obchody bardzo mocno 

zaangażowali się także studenci.  

    Patronat honorowy nad Jubileuszem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – prof. Barbara Kudrycka oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 

Stanisław Kalemba. 

    Z obchodami Jubileuszu związanych było wiele wydarzeń, w tym: wydanie 

księgi pamiątkowej oraz specjalne wydanie Biuletynu UR, publikacja 

artykułów popularno-naukowych w czasopiśmie „Aura”, referaty wygłaszane 

podczas Konferencji Jubileuszowej, artykuły naukowe nawiązujące 

do Jubileuszu, wystawa biblioteczna oraz wystawa posterów poświęcone 

Jubileuszowi, wybicie okolicznościowego pamiątkowego medalu 

jubileuszowego, a także film zmontowany z materiałów archiwalnych UR. 

    W programie Konferencji Jubileuszowej, która odbyła się 18 października 

2013 w Centrum Kongresowym UR, znalazły się wystąpienia JM Rektora 

i Prorektorów UR, wręczenie medali jubileuszowych, referat prof. dra hab. 

Stanisława Cebuli pt. „Życie i działalność prof. dra hab. Tadeusza Wojtaszka” 

oraz odsłonięcie popiersia profesora Tadeusza Wojtaszka. Uroczystości 

zakończył koncert jubileuszowy „Imagine” w Auditorium Maximum UJ. 

(Oprac. na podst. materiałów informacyjnych umieszczonych na stronie domowej UR) 
 

 

5. Nowe  formaty  czasopism  w  bazie  
    Cambridge Journals 
 

    Baza Cambridge Journals planuje jeszcze w tym roku dodanie do swojej 

oferty nowej formy wybranych czasopism. Będzie to format ePUB 

umożliwiający czytanie czasopism na urządzeniach mobilnych takich, 

jak czytniki, tablety czy telefony komórkowe z systemem Android.  

Do tej listy należą również niektóre czasopisma z listy subskrybowanej 

przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie:  

http://ur.krakow.pl/index/site/1851
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1. Applied Psycholinguistics 
2. Expert Reviews in Molecular Medicine 
3. Genetics Research 
4. Journal of the International Neuropsychological Society 
5. Medical History 
6. Organised Sound 
7. Parasitology 
8. Psychological Medicine 

 
 

By zapoznać się ze szczegółami, wystarczy odwiedzić stronę ePUB blog post. 
 
 

 

6. ORCID ID w bazie Cambridge Journals 
Open Researcher and Contributor ID Repository 

(ORCID) zapewnia autorom unikalny identyfikator, 

który działa jak rodzaj klucza do rozróżniania prac. Numery identyfikacyjne 

ORCID będą teraz wystawiane wraz z rejestracją każdego nowego autora dla 

wszystkich artykułów aplikujących o umieszczenie w bazie Cambridge Journals 

Online. Pozwoli to na szybką i łatwą identyfikację poprawnych nazwisk badaczy.   

By dowiedzieć się więcej o identyfikatorach ORCID, można sięgnąć 
do poprzedniego numeru Serwisu Informacyjnego, a także odwiedzić stronę 
domową ORCID. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

      7. Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów 
 

       Internetowa Biblioteka Małopolskich 

Obserwatoriów to biblioteka on-line, zawierająca zbiór odnośników do publikacji 

udostępnionych w sieci przez autorów bądź wydawców. Większość z nich 

to raporty z badań, analizy, artykuły i dokumenty strategiczne. Każda pozycja jest 

szczegółowo opisana tak, by użytkownik mógł w prosty sposób ocenić, czy będzie 

dla niego przydatna. Biblioteka umożliwia przeszukiwanie zasobów m.in. według 

autora, tytułu, tematu, a także daty publikacji i wprowadzenia do bazy. Kwestie 

poruszane w dotychczas zebranych zasobach dotyczą głównie całego kraju 

oraz województwa małopolskiego. 

    Do korzystania z Biblioteki zachęcani są wszyscy, którzy potrzebują 

szczegółowej informacji na temat rynku pracy, edukacji i integracji społecznej, 

w tym pracownicy urzędów, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, 

przedstawiciele świata nauki i studenci.  

http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=GRH&iid=9021197&specialArticle=Y
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9068601&fulltextType=RA&fileId=S0031182013001674
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=PSM&iid=9064858&specialArticle=Y
http://click.emarketing.cambridge.org/?qs=6e9aa82570c2ae9ce2c8f6dc1e82d59c81f6eb0449c60e007883e6de26412ac55eb2304ead471ac5
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Nr%205-2013%20%2813%29%20wrzesien-pazdziernik.pdf
http://orcid.org/?j=3593616&e=adrian.krawczyk@ur.krakow.pl&l=19652_HTML&u=65503970&mid=1021741&jb=0
http://orcid.org/?j=3593616&e=adrian.krawczyk@ur.krakow.pl&l=19652_HTML&u=65503970&mid=1021741&jb=0
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    Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów powstała 

dzięki współpracy Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 

oraz Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej. Dlatego można 

ją znaleźć w dwóch serwisach internetowych: 

www.obserwatorium.malopolska.pl   oraz 

www.politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl 

 
 

8. Materiały informacyjne o bazach danych. 
 

 
 

     Informujemy, że w pokoju 117 (Oddział Informacji Naukowej Biblioteki 

Głównej UR) oprócz możliwości złożenia wniosku o uzyskanie indywidualnego 

kodu dostępu do baz danych dostępnych w sieci Uniwersytetu Rolniczego można 

również zaopatrzyć się w materiały informujące o tych bazach. Materiały 

są dostępne zarówno w języku angielskim, jak i polskim.  

   Zapraszamy.   

 

 

    9. Szkolenia dla inżynierantów i magistrantów 
 Przypominamy, że istnieje możliwość przeprowadzenia 

szkoleń dla grup inżynierantów oraz magistrantów z zakresu 

korzystania z elektronicznych źródeł informacji, które można 

znaleźć w zasobach Biblioteki Głównej UR.   

Grupy mogą być zgłaszane przez opiekunów naukowych 

lub starostów roku czy grup. Zgłoszenia należy kierować do Oddziału Informacji 

Naukowej BG (Budynek Jubileuszowy, pok. 117, tel. 662-40-31). Osobą 

odpowiedzialną za organizację szkoleń jest mgr inż. Beata Tokarczuk.   

 

 

 

http://www.obserwatorium.malopolska.pl/
http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/
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10. Targi Książki w Krakowie - wykłady towarzyszące.  
 

 W programie tegorocznych Targów Książki w Krakowie znalazły 

się wykłady przeprowadzone przez pracowników firmy ABE IPS, które 

dotyczyły systemów antyplagiatowych Turnitin i iThenticate, systemu 

Open Access i nowej przeglądarki Summon 2.0.  

  

 Systemy antyplagiatowe wprowadzone zostały w związku z coraz bardziej 

powszechnym zjawiskiem kopiowania materiałów ogólnie dostępnych zarówno 

przez osoby uczące się, jak i pracowników naukowych. Powstał więc plan 

stworzenia repozytorium prac magisterskich jako swoistego „sita” 

antyplagiatowego. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu 

wykształcenia studentów oraz prac naukowych pracowników uniwersyteckich, 

a także wartości tytułów naukowych. Ten plan stanowi podstawę nowelizacji 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.    

 Z kolei Summon jest pierwszą usługą wyszukiwania na rynku na skalę całej 

sieci. Jej wprowadzenie na rynek w 2009 roku zrewolucjonizowało możliwości 

bibliotek i ich użytkowników w zakresie rozszerzenia wyszukiwania w bazach. 

Wyszukiwarka Summon 2.0 (wprowadzona na rynek w lecie 2013) stanowi 

kolejny krok w możliwościach usługowych bibliotek. Summon - 

w przeciwieństwie do innych wyszukiwarek - nie jest znowelizowaną platformą 

baz czy katalogiem nowej generacji. Jest to przygotowany celowo produkt 

dla ostatecznych użytkowników. Jednocześnie daje on bibliotekarzom 

możliwości wyważenia swoich usług, by zapewnić lepszą obsługę większej ilości 

użytkowników.    

 

 
  
11. Przywrócenie wystawy  Dzieje nauczania 

       rolnictwa w Krakowie. 

 

 Po przerwie w ekspozycji materiałów związanych z krakowską historią 

edukacji rolniczej ponownie zapraszamy do zwiedzania Wystawy 

zatytułowanej „Dzieje Nauczania Rolnictwa w Krakowie”. Wystawę można 

obejrzeć w Czytelni Czasopism (Budynek Jubileuszowy, II p., pok. 116). 
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12. Życzenia świąteczne 

 
 

 

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia,  

wszystkim naszym Czytelnikom   

życzymy radosnych i pełnych spokoju Świąt w rodzinnym gronie 

oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2014 

 

Wesołych Świąt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


