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Od 03.09.2018 istnieje możliwość otrzymania haseł zdalnego dostępu (dostęp z domu) do 

zasobów bazy Springer (książki i czasopisma). Aby otrzymać taki dostęp należy najpierw 

założyć własne konto w bazie Springer i użyć linku aktywacyjnego wysłanego na skrzynkę 

mailową użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się w informatorze (p. 3.1.8). 

 

 

Opis 

Od 2010 roku w ramach licencji krajowej dostępne są następujące kolekcje: 

 archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008  

 9 serii z archiwami z lat 1997-2008  

 pełna kolekcja 16700 książek elektronicznych wydanych przez Springera w latach 

2004, 2005; 2009-2011 i 2017 

Wszystkie zasoby objęte licencją, dostępne są na serwerze Springer Link. Kolekcja jest 

systematycznie poszerzana o nowe tytuły. 

Informujemy również, że Uniwersytet Rolniczy posiada aktywny dostęp testowy do książek 

wydawnictwa Springer nieobjętych licencją akademicką. Poza tytułami, o których mowa 

powyżej, istnieje również dostęp do: 

 książek wydanych w latach 2006-2008; 2012-2016 i 2018-2019 (nowe roczniki 

dodawane w miarę upływu czasu),  

 kolekcji „Book archive”, która obejmuje:  

o 42.000 książek anglojęzycznych wydanych przed 2004 r.  

o 50.000 książek nieanglojęzycznych wydanych do 2005 r. 

Książki te dostępne są na tej samej platformie Springer Books, na której znajdują się tytuły 

objęte licencją akademicką. Obecnie wraz z pozycjami, do których istnieje dostęp testowy, dla 

studentów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego dostępnych jest ponad 112 tysięcy tytułów 

książek. 

Tematyka dostępnych zasobów (stan na 28.06.2017 r.): 

 Medycyna i zdrowie publiczne – 19.422 materiałów (13% z wszystkich) 

 Inżynieria – 17.265 materiałów (12% z wszystkich) 

https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/2_Informator_hzd.pdf
http://www.springerlink.com/books/


 Informatyka – 16.200 materiałów (11,5% z wszystkich) 

 Matematyka – 11,515 materiałów (8% z wszystkich) 

 Biznes i zarządzanie – 11.408 materiałów (8% z wszystkich) 

 Fizyka – 9.685 materiałów (7% z wszystkich) 

 Nauki przyrodnicze – 8.549 materiałów (6% z wszystkich) 

 Chemia – 6.459 materiałów (6% z wszystkich) 

 Nauki społeczne – 5.731 materiałów (4% z wszystkich) 

 Biomedycyna – 4.471 materiałów (3% z wszystkich) 

 Ekonomia – 4.169 materiałów (3% z wszystkich) 

 Nauki o ziemi – 2.933 materiałów (2% z wszystkich) 

 Środowisko naturalne – 1.890 materiałów (1,5% z wszystkich) 

 Statystyka – 729 materiałów (0,5% z wszystkich) 

 Finanse – 692 materiałów (0,5% z wszystkich) 

 Geografia – 626 materiałów (0,5% z wszystkich) 

 Architektura/wzornictwo – 215 materiałów (0,2% z wszystkich) 

Jak korzystać? 

 więcej informacji na temat sposobu korzystania z bazy Springer można znaleźć tutaj. 

  

Dostęp 

 bezpośredni i zdalny 

UWAGA! Link odsyła do tej części bazy Springer, w której znajdują się książki online 

wydawnictwa. Niektóre z nich mogą się nie otwierać, dlatego należy sprawdzić czy rok 

wydania książki zawiera się w którymś z wyżej wskazanych przedziałów. Uczelnia nie posiada 

dostępu m.in. do publikacji określanych jako „Springer Protocols”. 

 

https://link.springer.com/searchhelp
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