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 1.  Godziny otwarcia Biblioteki Głównej oraz Czytelni  

       zewnętrznych w okresie okołoświątecznym.  
 

 W okresie okołoświątecznym 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 będą przed świętami umieszczone na stronie 

domowej Biblioteki.  
 

 

2. Najnowsze rozporządzenie zmieniające tryb  

     i warunki   przeprowadzania doktoratu,  

     habilitacji i profesur. 
 

W październiku br. ukazało się nowe Rozporządzenie z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że rozporządzenie 

z roku 2015 przestaje obowiązywać dla wszystkich postępowań 

wszczętych po 1 października 2016 r. (wpis na ten temat - w Warsztacie 

Badacza).  
 

 W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia zmian jest niewiele 

i dotyczą głównie dyplomów. Co do kwestii merytorycznych, zlikwidowane 

zostało określenie, w jakim celu powołuje się promotora pomocniczego. 

Wcześniejszy zapis określał, że chodzi o pomoc promotorowi w sprawowaniu 

opieki naukowej nad kandydatem. Usunięto też przepis, zgodnie z którym 

jednostka określa maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi promotor 

lub promotor pomocniczy mogą sprawować opiekę w jednym czasie.  
 

Zmiany dotyczą również formy obrad komisji, które teraz mogą odbywać się 

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad 

na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 
 

Porównanie obu rozporządzeń znajdą Państwo na blogu 

E. Kulczyckiego Warsztat badacza, w zakładce Habilitacja. 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/0753ffa1b4c82186d82bc85eb6b59661.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/0753ffa1b4c82186d82bc85eb6b59661.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/0753ffa1b4c82186d82bc85eb6b59661.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/0753ffa1b4c82186d82bc85eb6b59661.pdf
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowe-rozporzadzenie-zmienia-tryb-i-warunki-przeprowadzania-doktoratu-habilitacji-i-profesur/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowe-rozporzadzenie-zmienia-tryb-i-warunki-przeprowadzania-doktoratu-habilitacji-i-profesur/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/habilitacja_i_cytowania/
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3. Edycja Journal Citation Reports z danymi  

     z 2015 r. dostępna na platformie Web of Science.  
 

Journal Citation Reports® oferuje systematyczne i obiektywne 

narzędzia do krytycznej oceny wiodących na świecie czasopism, 

z wymiernymi informacjami statystycznymi, w oparciu o dane 

cytowań. Poprzez gromadzenie cytowanych referencji z każdego 

artykułu, JCR pomaga mierzyć wpływ badań i wpływ czasopism 

na poziomie kategorii oraz przedstawia zależności pomiędzy 

czasopismami cytowanymi i cytującymi. 
 

Obecnie oferowana wersja JCR na platformie InCites, oferuje 

dostęp i możliwość analizy podstawowych danych wykorzystanych 

do obliczeń wskaźników JCR, takich jak sieci cytowań, czy 

autocytowania. Ta rozszerzona funkcja umożliwia przeprowadzanie 

analiz i porównań relacji cytowań pomiędzy czasopismami 

i w kategoriach w miarę upływu czasu. 
 

Najnowsza edycja JCR prezentuje dane z roku 2015 dla 11 990 czasopism - 

8 778 czasopism z nauk ścisłych i 3 212 czasopism z nauk społecznych. 
 

Journal Citation Reports na platformie InCites znajdują się pod adresem: 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 
 

Nowe tytuły w JCR, dla których po raz pierwszy wyliczono wskaźnik 

Impact Factor i inne indykatory znajdują się na tej liście. 
 

Pełna lista czasopism z edycji JCR z danymi z 2015 r. znajduje się tutaj. 
 

W zakładce SZKOLENIA INTERNETOWE można się zarejestrować 

na szkolenia z obsługi baz danych i produktów Thomson Reuters. 

Szkolenia odbywają się w internecie, na platformie WebEx, w języku 

polskim i są bezpłatne. Prowadzi je dr Klementyna Karlińska-Batres.  
 

W zakładce MATERIAŁY SZKOLENIOWE znajdą Państwo broszury 

w formacie PDF i krótkie filmy instruktażowe pomagające w obsłudze 

produktów Thomson Reuters. 
 

Zapraszamy do korzystania z polskiego serwisu Web of Science:  
 

http://wokinfo.com/poland/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false 

 

 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/new-journals-2015.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false&utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/full-titles-2015.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false&utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/poland/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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4. Bibliograficzne bazy danych - AGRO  

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez autorski zespół 

pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

od 1993 r. Baza obejmuje ponad 440 000 opisów bibliograficznych artykułów 

z 1010 czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim.  
 

Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz pokrewne 

(weterynaria, gospodarka żywnościowa, ochrona środowiska, toksykologia, 

towaroznawstwo, agroturystyka i in.).  
 

 

Link do bazy AGRO jest dostępny na stronie Biblioteki UR po prawej stronie 
(Na skróty) oraz po stronie lewej (E-zasoby → bazy danych → polskie).  
 

  

  
 

Na stronie bazy wyszukiwanie warto rozpocząć od pierwszego okna, 

wpisując słowo/słowa kluczowe w opcji w dowolnym polu. Po wpisaniu 

np. zwrotu żywienie owiec i kliknięciu opcji Szukaj otrzymamy listę pozycji 

z tego zakresu tematycznego. Po znalezieniu interesującej pozycji należy 

kliknąć w jej tytuł. Otrzymamy wtedy dane bibliograficzne szukanego 

materiału.   

1 2 

3 4 
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Baza AGRO nie zawiera jednak wielu materiałów w formie pełnego 

tekstu. W większości znaleźć tu można opisy bibliograficzne publikacji 

odpowiadających szukanym słowom kluczowym. Aby dotrzeć do tekstu, 

należy sprawdzić w katalogu on-line naszej Biblioteki czy dany materiał 

(książka lub czasopismo) jest dostępny w zbiorach UR.   
 

ZAPRASZAMY! 
 

 

5. Nowa odsłona strony domowej Biblioteki Głównej UR. 

 
Od jakiegoś czasu pracujemy nad przebudową strony domowej 

Biblioteki Głównej, żeby usprawnić jej funkcje i ułatwić Państwu 

korzystanie z naszych zasobów.  
 

Aktualnie strona startowa wygląda następująco: 
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Ze względu na fakt, że przebudowa części zakładek jest w toku, 

mogą Państwo natrafić na komunikat: Strona w budowie. Prosimy 

o cierpliwość - prace wymagają sporego nakładu pracy i czasu, 

aby efekty były zadowalające dla wszystkich.  
 

ZAPRASZAMY! 
 

 

6. Oferta szkoleń bibliotecznych. 

  

         Przypominamy, że oprócz szkoleń bibliotecznych dla studentów 

I roku nasza Biblioteka posiada w swej ofercie szereg szkoleń z zakresu 

przysposobienia bibliotecznego oraz dostępu do elektronicznych 

źródeł informacji. Zajęcia są dedykowane wszystkim studentom, ale 

szczególnie rocznikom przygotowującym prace inżynierskie 

i magisterskie. Także doktoranci i pracownicy naukowi mogą rozszerzyć 

swoją wiedzę, jak efektywnie 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 zewnętrzne firmy.  
 

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! 
 

7. Pokaz Mszału Erazma Ciołka (Pierwsze/Najstarsze)  
 

       Kolejny pokaz z cyklu Pierwsze/Najstarsze 

to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć na własne oczy 

Mszał Erazma Ciołka – bezcenna, bogato zdobiona księga opuściła 

na jeden dzień skarbiec Biblioteki Narodowej, a zamknięte na co dzień 

wnętrza Pałacu Rzeczypospolitej zostały udostępnione zwiedzającym.  

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/szkolenia_oferta.html
http://biblioteka.ur.krakow.pl/telefony.html
https://3.bp.blogspot.com/-KPqKQXVXQNc/WAERZmFFEsI/AAAAAAAAgKE/5wp9jGs9gSQR8o7436T2szKLZvR5QBHhgCLcB/s1600/Msza%C5%82ErazmaCio%C5%82ka_karta122r.jpg
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Erazm Ciołek, biskup i królewski dyplomata, był nie tylko niezwykle 

sprawnym politykiem, ale również znanym w Europie mecenasem sztuki. 

Znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej Mszał został przygotowany 

właśnie na jego zlecenie i pod wieloma względami wyprzedzał swoją epokę. 

Chociaż przyjmuje się, że gdy powstawał (1514-1518), w Polsce panowało 

jeszcze średniowiecze, to jego zdobienia są typowe dla włoskiego renesansu. 

Wykonało je przynajmniej trzech różnych iluminatorów, wśród których 

znajdował się prawdopodobnie Stanisław Samostrzelnik – jeden 

z najwybitniejszych polskich malarzy książkowych. 

 

        Mszał Ciołka jest tak wyjątkowy również dlatego, 

że podchodzi z okresu rosnącej popularności druku – z czasów 

ostatnich ksiąg wykonywanych przez kaligrafów i iluminatorów, 

którzy uwzględniali preferencje zleceniodawcy. Z kolei 

upodobania i gust podróżującego w charakterze dyplomaty 

Ciołka doskonale odzwierciedlają przemiany, jakie zachodziły w artystycznej 

kulturze Europy przełomu XV i XVI w. 
 

Mszał Erazma Ciołka w Polonie – Cyfrowej Bibliotece Narodowej:  

https://polona.pl/item/7651562/15/ 
 

Informacja ze strony: Subiektywnie o książkach. 

 

8. Życzenia świąteczne.  

 

Z nadchodzącymi Świętami Bożego 

Narodzenia, wszystkim naszym 

Czytelnikom  życzymy radosnych 

i pełnych spokoju Świąt w rodzinnym 

gronie oraz wielu sukcesów 

w Nowym Roku 2017. 
 

 

 

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  z serwisu http://www.freeimages.com, a informacje w pkt. 6. ze strony: 
Subiektywnie o książkach oraz pierwszenajstarsze.bn.org.pl.  

https://polona.pl/item/7651562/15/
http://www.subiektywnieoksiazkach.pl/2016/09/pierwszy-polski-pisarz-pierwsza-polska.html
http://www.freeimages.com/
http://www.subiektywnieoksiazkach.pl/2016/09/pierwszy-polski-pisarz-pierwsza-polska.html
file:///C:/Users/user/Desktop/PLIKI%20z%20KOMPUTERA%20SŁUŻBOWEGO/NEWSLETTER%20UR/Rocznik%202016/Pliki%20robocze%20WORD/pierwszenajstarsze.bn.org.pl
https://1.bp.blogspot.com/-EdA_mryV3e8/WAERh2gMVCI/AAAAAAAAgKI/YTGDOuRV1AUTtI1y4zppon7O7qWApgT9ACLcB/s1600/Msza%C5%82ErazmaCio%C5%82ka_karta102v.jpg

