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Nowe bazy w dostępie testowym
BEATA TOKARCZUK, ADRIAN KRAWCZYK

OD 14 MAJA TRWA DOSTĘP TESTOWY DO DWÓCH BAZ FSTA (FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS) ORAZ CAB ABSTRACT PLUS.
FSTA (Food Science & Technology Abstracts)

Cab Abstract Plus

to specjalistyczna baza bibliograficznoabstraktowa. Jest tworzona i aktualizowana
przez International Food Information Service.
W bazie zostało zaindeksowanych ponad
1,2 mln streszczeń artykułów badawczych,
patentów, standardów, recenzji, materiałów
konferencyjnych i raportów, a także
norm i książek.

to największa baza opracowana przez specjalistów
z dziedziny nauk przyrodniczych
i środowiskowych. Baza rejestruje
8,4 mln wpisów od 1973 roku. Są to materiały
z 11.000 czasopism, książek, referatów,
konferencji, raportów i innej literatury
publikowanej na całym świecie; indeksowane
materiały w 50 językach pochodzą ze 120 krajów.

Baza obejmuje następujące dziedziny:

Baza obejmuje następujące dziedziny:

technologia żywności oraz żywienie
człowieka i zwierząt,
technologia procesów zbierania,
przetwarzania, gromadzenia i
przechowywania artykułów żywnościowych
oraz karmy dla zwierząt domowych,
genetyka w rolnictwie i hodowli zwierząt
oraz mikrobiologia,
bezpieczeństwo żywności i dodatków,
biotechnologia żywności, toksykologia
żywności i inne dziedziny pokrewne.

rolnictwo, w tym produkcja i dobrostan zwierząt,
ogrodnictwo, nauki i ochrona upraw, ekonomika
stosowana i studia wiejskie,
nauki o zwierzętach i weterynarii, w tym
żywienie zwierząt, entomologia, hipologia, etc.,
nauki o środowisku, w tym ekologia i zmiany
klimatu, leśnictwo, gleboznawstwo i hydrologia,
zdrowie ludzi, żywność i żywienie, w tym nauka
o żywności i choroby zakaźne,
biotechnologia żywności, toksykologia żywności
i inne dziedziny pokrewne,
wypoczynek i turystyka,
mikrobiologia i parazytologia, w tym mikologia,
bakteriologia i wirusologia,
nauki o roślinach, w tym biotechnologia,
ochrona roślin i nauki o uprawach.

TESTY BAZ POTRWAJĄ DO 7 LIPCA BR. ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!
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Kopernio - nowa funkcja
w Web of Science
BEATA TOKARCZUK

Ostatnio Web of Science wzbogacił swoją ofertę o nowe narzędzie do szybkiego pobierania prac w formie
PDF. Jest to Kopernio, nowa „wtyczka” zakupiona przez właściciela Web of Science, firmę Clarivative
Analytics, którą można bezpłatnie pobrać ze strony Kopernio.

Firma Kopernio została utworzona jako start-up w Londynie. Jej produktem jest wtyczka, która ułatwia
naukowcom wyszukiwanie publikacji, także jeśli znajdują się oni poza siecią własnej uczelni. Kopernio
potrafi bowiem ustalić, do jakiej instytucji należy pracownik i czy posiada ona wykupioną subskrypcję.
Kopernio umożliwia także wyszukiwanie bezpłatnych wersji prac, jeśli instytucja takiej subskrypcji nie
posiada. Warto dodać, że inne tego rodzaju wtyczki (np. Unpaywall, oaDOI) nie mają takiej funkcji.
Po pobraniu wtyczki, kiedy otwieramy stronę publikacji, na stronie Web of Science pojawia się ikonka
Kopernio, która umożliwia szybkie pobranie publikacji w formie PDF, jeśli praca jest dostępna w
wersji Open Access. Warto się zapoznać z tą nową funkcją WoS. Wtyczka jest również prezentowana
na stronach Facebooka.
ZAPRASZAMY!

Przeszukiwanie bazy Web of Science
BEATA TOKARCZUK, ADRIAN KRAWCZYK

Prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniono, w jaki sposób przeszukiwać bazę Web of
Science, by odnaleźć cytowania publikacji i wskaźniki bibliometryczne.

INFORMATOR
Przypominamy jednocześnie, że baza Web of Science to nie tylko źródło informacji
o cytowaniach publikacji, ale i ogromne źródło informacji naukowej, które można przeszukiwać tak
samo, jak każdą inną bazę bibliograficzno-abstraktową. Zapraszamy do korzystania!
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Nowości w
bazie IBUK
Libra
BEATA TOKARCZUK
BARTOSZ JASIECKI

Poniżej prezentujemy wybrane tytuły:
Kliknij w tytuł publikacji, aby otworzyć wybrany dokument.

1. Ekspert budowlany 2/2018.
2. Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych,
red. Ewa Staszewska, Aleksandra Pietras, Irmina
Miernicka, Łódź 2018.
3. Paul R. Krugman, Robin Wells, Makroekonomia,
przeł. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński,
Warszawa 2012.
4. Włodzimierz Krysicki, Jerzy Bartos, Wacław
Dyczka, Krystyna Królikowska, Mariusz Wasilewski,
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
matematyczna w zadaniach, cz. 2, Warszawa 2007.

Pełnotekstowa baza online IBUK
Libra powiększyła swoje zasoby
o kolejne pozycje. Dzięki temu
studenci i pracownicy UR mogą
korzystać już z ponad 1 000
książek, które są dostępne w sieci
Uniwersytetu Rolniczego.
Przypominamy również, że osoby

5.Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Aneta
Krzewińska, Analizy weryfikacyjne – Przeszłe i obecne
doświadczenia badawcze, Łódź 2017.
6. Chemia żywności, t. 1, red. Zdzisław Sikorski,
Hanna Staroszczyk, Warszawa 2017.
7. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności,
red. Pasqualina Laganà..., praca zbiorowa, przeł.
Agnieszka Błaszczak,Warszawa 2017.
8. Piotr Guliński, Bydło domowe, Warszawa 2017.

posiadające hasła zdalnego
dostępu do bazy mogą swobodnie
korzystać z oferowanych ebooków
także poza siecią Uczelni. Więcej
informacji na temat bazy Ibuk
LIBRA znajdą Państwo tutaj.

9. Elżbieta Myślińska, Laboratoryjne badania
gruntów i gleb, Warszawa 2010.
10. Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński,
Anatomia zwierząt, t. 2, Warszawa 2012.
11. Wiesław Kosiński, Geodezja, Warszawa 2010.
12. Selim Kryczyński, Wirusologia roślinna, Warszawa
2010.
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RODO - co to właściwie
jest?
BEATA TOKARCZUK

W związku z wprowadzeniem RODO,

Na końcu opisów poszczególnych

na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

zagadnień znajdą Państwo odniesienia

pojawił się Informator, który

do numerów artykułów i motywów

ma zapoznać Państwa z nowym

preambuły RODO, które pozwolą

rozporządzeniem o ochronie danych

na pogłębienie wiedzy w danym

osobowych. Rozporządzenie (2016/679,

obszarze. Informator przybliża

RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja

następujące kwestie:

2018 r. we wszystkich krajach

1. Rejestr czynności przetwarzania

należących do Unii Europejskiej.

danych osobowych.
2. Prawo do bycia zapomnianym.

RODO obejmuje swoim zastosowaniem

3. Prawo do przenoszenia danych.

wszystkie podmioty prywatne

4. Uzyskiwanie zgody dziecka.

i publiczne, które przetwarzają dane

5. Obowiązek aktualizowania uzyskanej

osobowe i w praktyce większość

już raz zgody na przetwarzanie danych

procesów przetwarzania danych.

po wejściu w życie RODO.

W związku z tak szerokim zakresem

6. Różnice między anonimizacją oraz

zastosowania unijnych przepisów

pseudonimizacją.

o ochronie danych osobowych oraz

7. Obowiązek zgłaszania naruszeń

licznymi, kierowanymi do Ministra

przepisów RODO.

Cyfryzacji pytaniami, Ministerstwo
zdecydowało się przygotować
informator, zawierający odpowiedzi
na najbardziej nurtujące pytania.

Treść informatora oparta jest
na przepisach RODO oraz wytycznych
Grupy Roboczej art. 29, jednak nie
stanowi wiążącej interpretacji
przepisów.

Kliknij w ikonę, aby otworzyć plik. Źródło:
Ministerstwo Cyfryzacji.
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18 maja 2018 r. odbyły się uroczyste
obchody Jubileuszu 65-lecia
Uniwersytetu Rolniczego. Wydarzenie
zostało uświetnione m.in. wystawą
przygotowaną przez Bibliotekę Główną
UR. Autorką scenariusza projektu była
Danuta Gajewska (Muzeum UR);
wsparcia merytorycznego udzielili:

Wystawa z okazji
Jubileuszu
65-lecia
Uniwersytetu
Rolniczego
ANGELIKA CISZEK

kurator wystawy, dyrektor Biblioteki
Głównej UR, dr Bożena Pietrzyk,
Gabriel Wojcieszek (odpowiedzialny
również za wykorzystane
fotografie)oraz Izabella Majewska;
w prace zaangażowali się także Adrian
Krawczyk (wykonanie plakatów), Adam
Mróz oraz Marek Rupikowski
(fotografie).

Główną ideą wystawy było
przypomnienie kluczowych wydarzeń
oraz postaci ważnych dla formowania
się i istnienia Uniwersytetu Rolniczego.
Chronologiczne przedstawienie historii
Uniwersytetu pozwoliło doskonale
uchwycić ciągłość tradycji Uczelni. Dużą
wartością ekspozycji, bogatej
w archiwalne fotografie
i dokumenty z kolekcji Muzeum UR, było
również połączenie narracji
o dziejach Uniwersytetu z szerokim
kontekstem historycznym, które
pozwoliło przybliżyć minione
wydarzenia współczesnemu odbiorcy.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY GRAFICZNE POCHODZĄ
ZE ZBIORÓW MUZEUM UR.

KONSULTACJA MERYTORYCZNA:
DANUTA GAJEWSKA
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Tydzień z Biblioteką Główną UR
ANGELIKA CISZEK

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
upłynął pod znakiem (do)wolności
czytania. Hasło bezpośrednio nawiązujące
do setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, nie zatraciło
jednak swojego wieloznacznego
charakteru.
Można je zatem odnieść zarówno
do aktualnego statusu książki, wciąż
pozostającej pomiędzy tradycyjnymi
i elektronicznymi nośnikami,
ale także potraktować je jako swego
rodzaju antidotum na nie najlepszy już
od kilku lat stan czytelnictwa w Polsce.
Czym bowiem zachęcać do lektury jak nie
obietnicą wolności. Organizatorzy
wydarzenia pozostawili szerokie pole
do interpretacji własnej przewodniego
hasła, z czego skorzystała i nasza
Biblioteka.

Tydzień z Biblioteką Główną UR rozpoczęliśmy
8 maja 2018 r. Na każdy z dni przewidzieliśmy
szereg spotkań, warsztatów i konkursów.
Przygotowując się do tego wydarzenia,
postawiliśmy przede wszystkim
na różnorodność tematyczną.
Mocne wejście zapewniła nam Monika Rząsa,
zabierając zgromadzonych w przestępczy świat
kryminałów. Prelegentka zdradziła tajniki
warsztatu tego szczególnie popularnego
ostatnimi czasy gatunku, który jak się okazuje,
często wymaga od autorów prawdziwie
koronkowej roboty.
Kryminalna przeszłość może okazać się niemiłą
niespodzianką w poszukiwaniu rodzinnych
korzeni, my postanowiliśmy jednak
zaryzykować, przenosząc się ze świata Agathy
Christie i Raymonda Chandlera do królestwa
genaologii. Razem z Pawłem Jakubcem
zaglądnęliśmy do archiwów, ksiąg parafialnych,
odwiedziliśmy nawet kilka cmentarzy, poznając
podstawowe narzędzia do tworzenia własnego
drzewa genaologicznego.

KOMBINEZON STRZELECKI,
FOT. EWELINA WÓJCIKOWSKA-JAKUBIEC
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"CZASY, W KTÓRYCH
PALONO NIEBEZPIECZNE
KSIĄŻKI, ODESZŁY, MIEJMY
NADZIEJĘ, NA DOBRE. SAM
TEMAT SZKODLIWOŚCI
CZYTANIA JEDNAK
POWRACA..."
Wielkie emocje wzbudził Strzelecki Turniej
Biblioteczny, któremu przewodzili Grażyna
Jabłońska (brązowa medalistka Mistrzostw
Europy 1998 w karabinie pneumatycznym)
i Bartek Jasiecki (wicemistrz Uniwersjady
2015 w karabinie dowolnym). Uczestnicy mieli
możliwość nie tylko posłuchać relacji

DR TOMASZ STACHURA PODCZAS WYSTĄPIENIA,
FOT. EWELINA WÓJCIKOWSKA-JAKUBIEC

zawodników, aktywnie uprawiających

Od czytania na zdrowie przeszliśmy ostatniego
dnia do czytania efektywnego. Warsztaty
poprowadzone przez dra inż. Tomasza Stachurę
miały przybliżyć, czym jest mapa myśli i jak ją
tworzyć tak, aby pomóc sobie
w zapamiętywaniu największej ilości
informacji.

tę dyscyplinę, ale i przekonać się w praktyce,
dlaczego strzelanie z karabinu pneumatycznego
jest tak wymagające.
Wszystko to oczywiście z zachowaniem zasad
BHP, o których wielokrotnie była mowa
w czasie naszego kolejnego spotkania,
poprowadzonego przez Agnieszkę Góralczyk.
Czasy, w których palono niebezpieczne książki,
odeszły, miejmy nadzieję, na dobre. Sam temat
szkodliwości czytania jednak powraca, tym
razem w kontekście kondycji naszych
kręgosłupów, które wymagają szczególnej
troski.

Spotkaniom towarzyszyły konkursy i quizy,
które pozwoliły na aktywny udział uczestników
w wydarzeniach. Wielu wyszło z nagrodami,
ale i - liczymy na to głęboko - z chęcią powrotu.
Mamy nadzieję, że tematyczna różnorodność
naszego Tygodnia dowiodła - Bibliotekę
Główną można czytać dowolnie i do woli.
KONSULTACJA MERYTORYCZNA:
BARTOSZ JASIECKI

GRAŻYNA JABŁOŃSKA I BARTOSZ JASIECKI PREZENTUJĄCY
KARABINY PNEUMATYCZE, FOT. EWELINA WÓJCIKOWSKA-JAKUBIEC

SERWIS INFORMACYJNY BG UR KRAKÓW

9

MAJ - CZERWIEC, NR 3/2018(41)

Jesteśmy w mediach
społecznościowych

ANGELIKA CISZEK

INFORMUJEMY
Od kwietnia można nas śledzić na Facebooku
i Instagramie. Jako biblioteka naukowa,
przestrzeń spotkania nauki z kulturą, stawiamy
sobie szereg celów, w realizowaniu których
od niedawna pomagają nam właśnie media
społecznościowe. Nasze fanpage’e zostały
stworzone przede wszystkim z myślą
o użytkownikach Biblioteki. Mają pełnić funkcję
platform, które ułatwią, przyspieszą,
uskutecznią i ożywią wzajemną komunikację,
ale i zaangażują naszych czytelników w życie
Biblioteki. Dzieje się u nas dużo, jesteśmy
otwarci, rzetelni i kreatywni. Chcemy, aby
społeczność uniwersytecka o tym wiedziała.

Informujemy o wszelkich aktualnościach,
zmianach w godzinach otwarcia agend
Biblioteki, szkoleniach, dostępach do baz, czy
książkowych nowościach. Podsuwamy
wskazówki, jak skutecznie korzystać z naszych
zasobów. Chcemy, aby czytelnicy i użytkownicy
Biblioteki byli zawsze na bieżąco nie tylko
w kwestiach dotyczących organizacji naszej
pracy, ale i w różnych akcjach, konkursach
i wydarzeniach, w które sami mogą się włączyć,
jak Jesienne Dni z Biblioteką czy Tydzień
Bibliotek. Na Facebooku i Instagramie
zamieszczamy również informacje o wybranych
konferencjach, wystawach, wernisażach,
wykładach, odbywających się na terenie
Biblioteki lub poza nią.
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PROMUJEMY KULTURĘ
CZYTANIA

PIELĘGNUJEMY AKADEMICKIE
TRADYCJE

Pracujemy z książkami, dzięki książkom
i z miłości do książek. Nie dajemy o tym
zapomnieć na naszych fanpage’ach.
Choć trudno o beletrystykę w bibliotece
naukowej, nie rezygnujemy
z działań zachęcających do lektury, nie tylko
w celach naukowych. Prezentujemy wybrane
wydawnictwa z naszych zbiorów, zwłaszcza
publikacje najnowsze. Staramy się jednak
wychodzić także poza mury Biblioteki,
przynosząc nowinki na temat interesujących
festiwali, czy innych wydarzeń organizowanych
w Krakowie, takich jak Festiwal Książka i Róża.

Biblioteka Główna to nie tylko gromadzenie
i udostępnianie publikacji, czy informacja
naukowa, ale także dokumentacja, dbanie
o pamięć kluczowych dla historii Uniwersytetu
Rolniczego wydarzeń i postaci, w końcu
pielęgnowanie akademickich tradycji. Ten
wymiar naszej działalności również znajduje
swój wyraz na naszym facebookowym fanpage’u
m.in. dzięki cyklicznie pojawiającym się postom
z Kalendarium Dziejów Uczelni.

JESTEŚMY W KONTAKCIE
Naszym głównym celem pozostaje jednak przede
wszystkim kontakt z czytelnikami,
użytkownikami naszej Biblioteki. Zapraszamy
na nasze profile na Facebooku i Instagramie,
zachęcamy do zadawania pytań, dzielenia się
opiniami i komentowania.
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