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6. Cambridge University Press – nowa odsłona platformy.
7. Dostęp do artykułów “w druku”? Taką możliwość daje ScienceDirect.
8. Polona (Cyfrowa Biblioteka Narodowa) prezentuje Kronikę
Wincentego Kadłubka.

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej oraz
Czytelni zewnętrznych od listopada br.
Informujemy, że od 3 listopada 2016 r. obowiązuje nowy
harmonogram godzin otwarcia Biblioteki na rok akademicki
2016/2017. Tym samym wydłużeniu ulegają godziny otwarcia
Czytelni Studenckiej oraz Informatorium i Czytelni Czasopism.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych zmian będą dostępne
na stronie: Godziny otwarcia Biblioteki.
Informujemy również, że w związku ze świętem 11 listopada Biblioteka
będzie nieczynna w dniach: 11 i 12 listopada. Szczegóły będą zamieszczane
na stronie głównej Biblioteki.

2. Komunikat o sprostowaniu komunikatu
w sprawie wykazu czasopism naukowych.
Zgodnie z zapowiedzią, z początkiem wakacji pojawił się
Komunikat zmieniający Wykaz czasopism punktowanych 2015.
Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą
punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach wymagał
sprostowania ze względu na rozpatrzenie przez Zespół specjalistyczny
do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej
i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych uwag i zastrzeżeń
do komunikatu przesłanych do Ministerstwa.
Dokument zmienia Wykaz czasopism punktowanych usuwając, dodając
lub przenosząc pozycje między częściami A, B i C listy ministerialnej.
Skorygowano też niektóre tytuły czasopism wraz z numerami ISSN oraz
punktację niektórych pozycji.
Bardziej szczegółowe objaśnienia do komunikatu znajdą Państwo we wpisie
do Warsztatu Badacza z dnia 01 lipca br.

3. Oferta szkoleń bibliotecznych.
Przypominamy, że nasza Biblioteka oprócz szkoleń
bibliotecznych dla studentów I roku posiada w swej ofercie
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szereg szkoleń z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz dostępu
do elektronicznych źródeł informacji. Zajęcia są dedykowane
wszystkim studentom, ale szczególnie grupom przygotowującym prace
inżynierskie i magisterskie. Także doktoranci i pracownicy naukowi
mogą rozszerzyć swoją wiedzę, jak wykorzystać bazy danych znajdujące
się w ofercie Biblioteki UR.
Dodatkowo umiejętności wyszukiwawcze można nabywać w trakcie
okresowo odbywających się seminariów i wykładów lub za pośrednictwem
szkoleń on-line prowadzonych przez firmy zewnętrzne (np. Web of Science
na stronie w wersji polskiej).

Informacje na temat szkoleń dla studentów, doktorantów
oraz pracowników można znaleźć na stronie domowej Biblioteki.
Organizacją i koordynacją zajęć zajmuje się pracownik Oddziału
Informacji Naukowej, mgr inż. Beata Tokarczuk (kontakt).
ZAPRASZAMY!

4. Tytuły czasopism w otwartym
dostępie w wydawnictwie Wiley.
Wydawnictwo Wiley udostępniło dla naszych użytkowników
10 dodatkowych tytułów w otwartym dostępie. Do tej pory każda
instytucja musiała wypełnić formularz na Wiley Online Library,
aby uzyskać dostęp. Teraz jest on otwarty bez potrzeby wypełniania
dokumentów. Tytuły w wolnym dostępie to:










Clinical Liver Disease
Acute Medicine & Surgery
Economic Anthropology
Sonography
Advanced Electronic Materials
ChemNanoMat
The Journal of Competency-Based Education
Advanced Materials Technologies
ChemistrySelect

Dodatkowo informujemy, że lista tytułów Full Collection 2017
została już zatwierdzona. Aby zobaczyć wszystkie zmiany, które będą
miały wpływ na dostęp poprzez bibliotekę UR, zapraszamy
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do odwiedzenia Strony Pomocy z Wiley (Wykaz zmian w postaci pliku
Excel).
ZAPRASZAMY!

5. Zmiany na stronie wydawnictwa Springer,
w tym nowe tytuły w otwartym dostępie.
Na stronie wydawnictwa Springer znajdą Państwo uaktualnione
listy czasopism (uzupełnione i poprawione), z uwzględnieniem nowych
tytułów dostępnych w trybie Open Access w latach 2016 i 2017, a także
czasopism, których tytuły uległy zmianie.
Tytuły dostępne w OA w roku 2016 to:
 Materials Theory;
 Operations Analytics and Optimization;




a w roku 2017:
European Radiology Experimental
npj Precision Oncology
PharmacoEconomics - Open

Wszystkie informacje dotyczące zmian programu Springer, Palgrave

Macmillan and Nature Research 2016 & 2017 journals and serials
znajdą Państwo na stronie www.springer.com/pricelist.
Lista nowych tytułów w ramach Springer Nature jest dostępna
pod adresem springer.com/forgetmenot.

6. Cambridge University Press – nowa odsłona
platformy.
Informujemy, że platforma Cambridge University Press ukazała
się w nowej zmienionej odsłonie – CAMBRIDGE CORE. Oprócz zmiany
szaty graficznej nastąpiły zmiany w funkcjonalności platformy.
Najważniejsze zmiany to:
 Logowanie do CAMBRIDGE CORE (dla osób posiadających
zdalny dostęp do bazy) odbywa się obecnie przez wpisanie
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adresu e-mail (a nie tak, jak wcześniej loginu urkrakow…)
oraz hasła;
 Każdy użytkownik, który posiadał konto w CAMBRIDGE
JOURNALS i chce z niego nadal korzystać, musi zmienić hasło –
wymóg przy pierwszej próbie logowania na nowej platformie;
 Wszyscy użytkownicy znajdujący się na terenie uczelni
i w zakresie adresów IP UR Kraków mogą korzystać z zasobów
nowej platformy.
 Korzystanie w sposób zdalny (hasła zdalnego dostępu) wiąże się
z pewnymi obostrzeniami. W sposób zdalny mogą korzystać:
użytkownicy poprzedniej platformy (po zresetowaniu hasła),
oraz nowo zapisani doktoranci i pracownicy naukowi.
Na platformie Cambridge Journals, dostępnej z sieci UR, znajdą
Państwo czasopisma, do których nasza uczelnia wykupiła dostęp
(roczniki 2012-13 oznaczone Access), czasopisma z wolnym dostępem
(oznaczone Open Access) oraz takie, w których część artykułów jest
udostępniona (Contains open access).

Spis tytułów zagranicznych czasopism online dostępnych
w pełnym tekście z sieci UR znajduje się na stronie Biblioteki Głównej
UR w zakładce Czasopisma zagraniczne on-line.
Zapraszamy do korzystania!
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7. Dostęp do artykułów “w druku”? Taką możliwość daje
ScienceDirect.
Artykuły przyjęte do druku w ScienceDirect to prace
zaakceptowane przez czasopisma wydawane przez Elsevier, które jeszcze
nie zostały przypisane do konkretnego numeru pisma, a więc nie są
dostępne w formie drukowanej. Nie znaczy to jednak, że wyniki
najnowszych badań są niedostępne. Prace te można znaleźć na stronie
ScienceDirect zanim zostaną opublikowane w tradycyjnej, papierowej
formie.
Znaleźć tu można trzy typy artykułów:
1. Zaakceptowany manuskrypt, czyli artykuł po recenzjach, przyjęty do druku
przez Radę Naukową czasopisma, ale jeszcze nieprzygotowany do druku.
W wynikach wyszukiwania takie artykuły mają notkę czerwoną czcionką,
jak poniżej:

Na stronie czasopisma notka wygląda, jak poniżej:

2. Artykuł przygotowany do druku, ale wciąż z możliwością korekty przez
autorów, więc tekst może ulec zmianie przed ostateczną publikacją,
tzw. uncorrected proof. W wynikach wyszukiwania taka praca będzie
miała notkę jak poniżej:
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3. Artykuł po korektach autorskich, z przydzielonym lub nie konkretnym

numerem pisma i numerami stron, tzw. corrected proof.

Na stronach poszczególnych czasopism można znaleźć sekcję powiadomień
(alerts section). Aby otrzymać listę artykułów w druku, należy kliknąć w link
Articles in Press.

Informacje na temat dostępności artykułów z opcją “w druku” znajdą
Państwo w ScienceDirect newsletter (autor: Kira Cooper, 21.06.2016).
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8. Polona (Cyfrowa Biblioteka Narodowa) prezentuje
Kronikę Wincentego Kadłubka.
PIERWSZE/NAJSTARSZE to cykl prezentacji z okazji
1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka
Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze
teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki
państwa polskiego.
Kronika polska to pierwsza, najstarsza książka napisana przez
Polaka. Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, stworzył na przełomie
wieków XII i XIII barwną, erudycyjną opowieść o dziejach naszego
kraju i przeszedł do historii jako pierwszy twórca polskiej literatury.
Rękopis Kroniki można było zobaczyć w sobotę 24 września br.
w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) na specjalnym, jednodniowym
pokazie z cyklu Pierwsze/Najstarsze. Wydarzeniu towarzyszył wykład prof.
Henryka Samsonowicza i rozmowa Włodzimierza Kalickiego z prof. Jackiem
Banaszkiewiczem. Można było też zwiedzić zamknięty na co dzień Pałac.

Kronika polska Wincentego Kadłubka

Wersję cyfrową Kroniki Wincentego Kadłubka można obejrzeć w Cyfrowej
Bibliotece Narodowej Polona pod linkiem: http://polona.pl/item/264647/38/
Więcej informacji na temat planowanych wystaw znajdą Państwo na stronie
Biblioteki Narodowej.
Informacja ze strony: Subiektywnie o książkach.
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Witamy po wakacjach z nadzieją,
że są Państwo gotowi do pracy
w nowym roku akademickim.
Zapraszamy do Biblioteki!

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 serwisów http://www.freeimages.com, Subiektywnie o książkach oraz zasobów własnych.
Logo poszczególnych baz danych (Wiley, ScienceDirect, Springer Link) - z ich stron domowych.
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