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1. Aktualnie testowane źródła elektroniczne.   

 
Na stronie domowej Biblioteki UR w zakładce E-ZASOBY / Dostępy testowe 

znajdą Państwo nowe bazy udostępniane przez różne wydawnictwa w ramach 

dostępów testowych. Aktualnie nasi użytkownicy mogą testować 3 bazy w ramach 

EBSCO: Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate - testy do końca 

maja br., oraz JSTOR - test do 15 maja br.    
 

Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13 500 aktywnych 

czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych 

w aktualnie prenumerowanych zasobach.   
 

Academic Search Ultimate to popularna, 

wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji 

naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów 

czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki 

Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory 

zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, 

co świadczy o wysokiej jakości zasobów. 
 

Business Source Ultimate to najobszerniejsza 

dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk 

ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie 

światowych trendów i aktualnie podejmowanych 

tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku 

angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, 

Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp 

do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Zawiera ona 

również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, 

profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami 

przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy 

obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż. 

 

Do 15 maja br. trwa również dostęp testowy do zasobów platformy JSTOR. 

Otwarty dostęp obejmuje ponad 2.700 tytułów czasopism zagranicznych 

z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych. Baza charakteryzuje się tym, 

że można przeglądać bardzo szerokie archiwum czasopism, niedostępne 

w innych znanych bazach, ale najnowsze numery przeważnie są niedostępne. 

Dostęp do zasobów bazy jest możliwy ze wszystkich urządzeń znajdujących się w sieci UR 

(również w domach studenckich). 

 

 Od 14 maja zapraszamy również do 

testowania baz FSTA i Cabi. Więcej 

informacji dostępnych na stronie 

Biblioteki. 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA. 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/dostepy_testowe.html
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2. Zagraniczne czasopisma on-line w zasobach  

    Biblioteki UR.   

 
Na stronie domowej Biblioteki UR, w zakładce Czasopisma on-line / 

zagraniczne zamieszczona jest tabela z tytułami czasopism zagranicznych 

zaprenumerowanymi przez Bibliotekę na bieżący rok kalendarzowy, do których 

istnieje dostęp elektroniczny. Większość z tych czasopism dostępnych jest 

w Bibliotece także w wersji drukowanej (patrz katalog komputerowy). 
 

W kolumnie Dostępne archiwum zaznaczono roczniki, do których 
Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp w bieżącym roku. Przedstawiona informacja 
o dostępie do wcześniejszych roczników może różnić się od rzeczywistości. 
Na przykład Wydawca czasopisma Nature umożliwia dostęp także do numerów 
sprzed 2010 roku, udostępniając je w modelu Open Access. Dostępność tych 
roczników może być płynna, dlatego w tabeli zaznaczono tylko te roczniki, 
co do których otrzymaliśmy potwierdzenie. 

UWAGA: 

Na początku roku kalendarzowego może występować problem z dostępem 

do niektórych tytułów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://katalogkrak.cyfronet.pl/search/query?theme=UR
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3. Metody wyszukiwania bibliografii - cz. 3.  

 

Kolejnym etapem wyszukiwania bibliografii jest wykorzystanie polskich baz 

danych tematycznych. Bazy składają się z rekordów bibliograficznych publikacji, 

które ukazały się w fachowych publikacjach (przeważnie artykułach z czasopism). 

Niestety rzadko znajdą Państwo w bazach polskich pełny tekst publikacji 

Udostępniane są raczej same rekordy bibliograficzne. Dostępne bazy polskie 

w formie listy znajdą Państwo na tej stronie; 

Warto wybrać bazę, która będzie odpowiadała tematowi pracy. Na początek 

polecamy zawsze bazę AGRO (ogólnotematyczna baza z zakresu nauk wykładanych 

na Uniwersytecie Rolniczym) oraz bazę SIGŻ (dedykowaną głównie tematom 

związanym z dietetyką, żywieniem ludzi, zwierząt, itp.).  

 

Po wpisaniu słów kluczowych otrzymuje się wyniki przeszukiwania 

w postaci opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, książek, które dotyczą 

tego tematu. Jeśli wpisane słowa kluczowe nie dadzą żadnych wyników 

wyszukiwania, należy rozważyć ich zmianę na inne. Niektóre tematy wymagają, 

aby podawać terminy stricte naukowe, lub nazwy łacińskie. By odnaleźć publikację 

w pełnym tekście, warto interesujące pozycje bibliograficzne zapisać w osobnym 

pliku tekstowym.  

CDN... 
 

 

4. Springer Open Choice / Open Access. 

 
     Program Springer Open Choice/Open Access (Otwarty wybór/otwarty 

dostęp) został przedłużony na rok 2018.  
 

Daje on polskim naukowcom możliwość publikowania swoich artykułów 

w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadach swobodnego 

dostępu – z zachowaniem praw autorskich na zasadach licencji Creative Commons 

Attribution (CC BY – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję wyświetlanie 

i użytkowanie dzieła i wszelkich pochodnych pod warunkiem umieszczenia 

informacji o twórcy). 

 

Proces publikowania jest podobny do standardowej procedury z możliwością 

wyboru zasady udostępniania – tradycyjnej (płatnej) lub Open Access 

(finansowanej w 100% z funduszy MNiSW). 

Materiały wydane w Open Access są udostępniane przez firmę Springer bezpłatnie 

w Internecie, mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji, 

w której afiliowany jest autor lub tej, która finansuje wolny dostęp. Dodatkowo 

materiały z zakresu nauk biomedycznych będą dostępne w repozytorium PubMed 

Central jako pełne teksty artykułów. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/bazy_polskie.html
http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action
http://gamma.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=SIG01
http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1332921-0
http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1332921-0
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Z programu mogą korzystać autorzy korespondencyjni (kontaktujący się 

z wydawnictwem), którzy posiadają afiliację w dowolnej polskiej instytucji 

naukowej, akademickiej lub edukacyjnej, publikujący swoje artykuły w tzw. 

hybrydowych czasopismach Springer, tzn. czasopismach, które pozwalają autorowi 

na wybór zasady publikacji (z wyłączeniem czasopism BioMed Central).  

 

Wykaz czasopism objętych programem został zamieszczony tej stronie.  

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na następujących 

stronach: 

 ICM 

 Springer Open Choice for Polish Institutions 

 Springer permits commercial use for its hybrid open access program 

  

Instrukcja korzystania: 

 
  

Infografika: 
  

 
 

 

 

 

http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11028040/data/v3/Open+Choice+Title+List+2017
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice
http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/springer-open-choice-for-polish-institutions/11027898
http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1332921-0
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Institutional_OA_at_Springer2015.pdf


6 
 

5. Raport o polskich czasopismach naukowych  

     – stan na grudzień 2017 r.   
 

Dr Emanuel Kulczycki przygotował Raport o polskich czasopismach 

naukowych – stan na grudzień 2017 r., by zebrać w jednym miejscu informacje 

o polskich czasopismach naukowych oraz żeby na tej podstawie można było coś 

powiedzieć o rozwoju praktyk publikacyjnych czasopism.  

Poniżej zaprezentowane są wybrane wyniki z raportu, a cały raport można 

pobrać poniżej. 

 

Pobierz raport o polskich czasopismach naukowych 
 

 

„Celem raportu jest prezentacja informacji o polskich czasopismach 

naukowych. Uwzględnione zostały czasopisma ze wszystkich obszarów nauki, które 

– według źródeł je indeksujących – uznawane są za czasopisma naukowe. 

Dane na temat wydawanych w Polsce czasopism naukowych są rozproszone 

i niepełne. Jednocześnie wiele gromadzonych informacji nie jest publicznie 

dostępnych bądź nie są one odpowiednio eksponowane. Dlatego istotne jest 

pokazanie tego, co wiemy o polskich czasopismach oraz wskazanie, czego nie wiemy, 

a powinniśmy wiedzieć, aby prowadzić efektywną politykę wydawniczą: zarówno 

na poziomie pojedynczego czasopisma i wydawnictwa, jak i na poziomie kraju. 

Wyzwania stojące przed reformą w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego 

wymagają oparcia na wiedzy o aktualnym stanie rynku wydawniczego oraz 

na dowodach wskazujących na status praktyk wydawniczych i publikacyjnych 

polskich czasopism. Dlatego zadaniem raportu jest wskazanie, jakie informacje 

o polskich czasopismach są dostępne oraz co na ich podstawie można powiedzieć 

o praktykach wydawniczych. (...) 

Raport opiera się na danych zastanych, zbieranych i prezentowanych przez 

krajowe i międzynarodowe bazy indeksujące czasopism, danych zbieranych 

w latach 2012–2015 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby 

tworzenia Wykazu czasopism punktowanych oraz na danych wytworzonych 

w zrealizowanych badaniach. Raport prezentuje stan danych aktualny na dzień 

10 grudnia 2017 r.” 

 

Cały artykuł można przeczytać tutaj. 

 

 

6. Warsztaty dotyczące publikowania - podsumowanie.  
 

     W dniu 19 kwietnia br. odbyły się warsztaty dotyczące procesu 

przygotowywania publikacji naukowych zakończone panelem 

poświęconym niebezpieczeństwom, które zagrażają autorom.   

https://ndownloader.figshare.com/files/10449786
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/raport-o-polskich-czasopismach-naukowych-stan-na-grudzien-2017-r/
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Część pierwsza, prowadzona przez mgr inż. Beatę Tokarczuk, objęła tematykę 

dedykowaną głównie doktorantom i młodym pracownikom naukowym. 

Na początku omówione zostały zadania pracownika naukowo-dydaktycznego 

wyższej uczelni, ze wskazaniem na obowiązek publikowania osiągnięć naukowych. 

Następnym tematem była rola baz danych w procesie upowszechniania publikacji. 

Jest to szczególnie istotne po 2012 r., kiedy Ministerstwo wprowadziło do ankiety 

parametryzacyjnej pojęcie baz referencyjnych. Temat uzupełniły informacje 

o multiwyszukiwarkach.   

Kolejno została omówiona problematyka organizacji pracy, istotna zwłaszcza 

dla młodych pracowników, a więc i doktorantów. Z tym tematem połączył się 

proces przygotowywania poszczególnych elementów strukturalnych pracy 

naukowej. Zaprezentowana została też strona Wydawnictwa UR ze wskazaniem 

na Wskazówki dla Autorów, część niezwykle pomocną przy przygotowywaniu 

pracy dla konkretnego czasopisma.     

Na koniec pokazana została bezpieczna ścieżka postępowania przy wyborze 

czasopisma do opublikowania pracy naukowej, na podstawie inicjatywy Think. 

Check. Submit.  

Ostatni panel został poprowadzony przez mgr inż. Marzenę Marcinek  

(Politechnika Krakowska), która obszernie omówiła niebezpieczeństwa czyhające 

na pracowników naukowych w związku z coraz bardziej popularnymi w sieci 

fałszerstwami (fałszywe współczynniki wpływu (także fałszywe 

IF), fałszywe czasopisma, czasopisma podszywające się pod 

faktycznie istniejące, fałszywi wydawcy, drapieżni wydawcy, 

fałszywi agenci, a nawet fałszywe konferencje.    

Jeśli zainteresował Państwa któryś z omawianych tematów - zapraszamy na stronę 

Biblioteki UR, gdzie umieściliśmy prezentacje z obu części warsztatów.  

ZAPRASZAMY!   

 

 

7. Nowe książki w zasobach 

    IBUK Libra. 
 

Platforma IBUK Libra wzbogaciła się ostatnio o nowe pozycje książkowe 

dostępne w sieci Uniwersytetu Rolniczego oraz dla osób posiadających 

indywidualny kod dostępu do baz. Zasady korzystania z zasobów tej bazy znajdą 

Państwo tutaj.  
 

Nowe książki zbliżone do zakresu tematycznego Uniwersytetu Rolniczego to: 
 

1. Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Anna Markowska, wyd. 2012  -  

http://libra.ibuk.pl/book/188971  

2. Rozmowy o inteligencji, Piotr Kulas, 2016 - http://libra.ibuk.pl/book/189204 

http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/szkolenia_prezentacje-szczegoly.html#19042018
http://biblioteka.ur.krakow.pl/ibuk_libra.html
http://libra.ibuk.pl/book/188971
http://libra.ibuk.pl/book/189204
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3. Tajemnice transplantacji, Aneta Sieradzka, 2017- http://libra.ibuk.pl/book/183370 

4. Granice finansów XXI wieku, Redakcja: Stanisław Wieteska, Iwona Dorota 

Czechowska, 2017 - http://libra.ibuk.pl/book/187900 

5. LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences, 

6. Katarzyna Zajda, Anna Kołomycew, Łukasz Sykała, Karol Janas, 2017 - 

http://libra.ibuk.pl/book/187975 

7. Ekspert Budowlany 6/2017, Redakcja: Praca zbiorowa, 2017, 

http://libra.ibuk.pl/book/188029 

8. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 479, Jacek Adamek, 

Joanna Kogut, Wojciech Krawiec, 2017 - http://libra.ibuk.pl/book/187730 

9. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478, Teresa Orzeszko, 

Melania Bąk, Elżbieta Hajduga 2017, http://libra.ibuk.pl/book/187767 

10. Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych, 

Redakcja: Waldemar Dymarczyk, Łukasz Pyfel, 2017 - http://libra.ibuk.pl/book/187053 

 

 ZAPRASZAMY! 

 

 

 

Dawniej w klasach maturalnych 

krążyło powiedzenie:  

Uczcie się, kasztany już kwitną!  

 

Dobrze by było, żeby studenci 

też o tym pamiętali! 

 

 

 

 

 

 

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  z serwisu http://www.freeimages.com, oraz z zasobów własnych. 
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