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NEWSLETTER Biblioteki Głównej 

 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie 

Nr 2/ 2011 
 

 

1. TESTOWY dostęp do bazy WILLEY BLACKWELL 04.05-02.06.2011 

 

Willey-Blackwell - jeden z największych wydawców czasopism naukowych na 
świecie. Uniwersytet Rolniczy otrzymał możliwość próbnego dostępu do pełnych 
tekstów ponad 750 tytułów czasopism  z zakresu nauk ścisłych, min. z zakresu” 
chemii, fizyki, matematyki, informatyki, elektronik i, biotechnologii, ochrony 
środowiska, in żynierii materiałowej oraz rolnictwa, hodowli zwierz ąt, rybactwa, 
medycyny weterynaryjnej, biologii zwierz ąt, żywienia, technologii żywno ści i 
medycyny .  

Dostęp testowy do dnia: 2 czerwca 2011 roku  

Na stronie http://biblioteka.ur.krakow.pl/wiley_blackwell.html/ znajdują się informacje  
o dostępie do bazy, sposobu korzystania z bazy oraz pełny wykaz tytułów czasopism 
dostępnych w bazie.  

 

 

2. ZMIENIONE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

Harmonogram pracy aktualny od dnia 4 maja 2011  

NAZWA AGENDY  DZIEŃ TYGODNIA  GODZINY OTWARCIA  

Wypożyczalnia 
 poniedziałek - czwartek 
 piątek 

godz. 9.00 - 15.00  
godz. 9.00 - 18.00 
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 sobota godz. 9.00 - 15.00 

  

Katalog 

  poniedziałek 

  wtorek - piątek   

  sobota             

godz. 8.30 - 15.00  
godz. 8.30 - 19.00  
godz. 8.30 - 15.00  

  

Czytelnia Studencka 

  poniedziałek 

  wtorek - piątek   

  sobota                   

godz. 8.30 - 15.00  
godz. 8.30 - 19.00  
godz. 8.30 - 15.00  

  

Czytelnia Pracowników 
Nauki 

  poniedziałek 

  wtorek - piątek   

  sobota               

godz. 8.30 - 15.00  
godz. 8.30 - 19.00  
godz. 8.30 - 15.00  

  

Wypożyczalnia 
Mi ędzybiblioteczna 

  poniedziałek - piątek  godz. 8.30 - 15.00 

Czytelnia - Wydział 
Ogrodniczy 

  poniedziałek 

  wtorek-piątek 

godz. 9.00 - 15.00 

godz. 9.00 - 16.00 

Czytelnia - Wydział 
Leśny 

  poniedziałek  

  wtorek - piątek 

   

godz. 9.00 - 15.00  

godz. 9.00 - 16.00 

  

Czytelnia - Wydział 
Technologii Żywności 

  poniedziałek  

  wtorek-piątek 

  sobota 

godz. 9.00 - 15.00 

godz. 9.00 - 16.00 

godz. 8.00 - 15.00 

 

 

 

3. BEZPŁATNE szkolenia z użytkowania baz danych  

 Wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu 

Rolniczego zapraszamy do wzięcia udziału  w organizowanych przez Bibliotekę 

Główną bezpłatnych szkoleniach z u żytkowania baz danych . Zostaną one 

przeprowadzone w Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej  Uniwersytetu 
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Rolniczego  (Al.  Mickiewicza 24/28), I. p., pok. 118) w trzech terminach, zgodnie z 

harmonogramem zamieszczonym poniżej.  

• ProQuest – 12 maja, godz. 10.00  

• Ovid (Wolters Kluwer) – 24 maja, godz. 10.00  

• Ebsco – 3 czerwca, godz. 10.00  (dodatkowo warsztaty) 

Tematyka szkoleń: 

� ogólne informacje o bazie: jej opis, ścieżka dostępu, tematyka zawartości 
poszczególnych baz, typ dokumentów jakie zawiera, 

� wyszukiwanie w bazie: opis sposobów przeszukiwania (proste i 
zaawansowane), stosowanie znaków boolowskich (maskowanie, suma, 
różnica), pozwalających na większą relewantność wyników wyszukiwania, 
omówienie zawartości wyników wyszukiwania, 

� dodatkowe funkcje: zarządzanie wynikami wyszukiwania, ustawianie allertów, 
personalizacja strony, możliwość zdalnego dostępu do bazy, inne produkty i 
usługi, z których można skorzystać. 

� Z powodów organizacyjnych prosimy o wcze śniejsze potwierdzenie 
swojej obecno ści, wysyłaj ąc formularz zgłoszeniowy na adres e-mail : 
szkolenie.w.bibliotece@ur.krakow.pl 

Formularz dost ępny pod tym adresem:  
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Zgloszenie%20udzialu%20w%20szkol
eniu%20z%20uzytkowania%20baz%20danych.doc  
lub ze strony internetowej:  
http://biblioteka.ur.krakow.pl/z_baz_maj-czerwiec.html/  

� Szczegółowe informacje  o szkoleniach można znaleźć tutaj: 
http://biblioteka.ur.krakow.pl/z_baz_maj-czerwiec.html/  

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny! 

 

 

4.  NOWE  tytuły ksi ążek dost ępne w bazie Ibuk.pl  

 W dniu 21 kwietnia do bazy Ibuk.pl zostało dodanych kolejne 12 nowych 
tytułów książek dostępnych on-line. Pełna lista 623 tytułów, jak i listy nowych tytułów 
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książek dodanych do bazy od początku bieżącego roku znajdują się na stronie z 
opiesem bazy. 

 Zachęcamy również do odbierania  kodów zdalnego dost ępu do bazy , dzięki 
którym można korzystać z zamieszczonych na platformie książek również ze 
swojego osobistego komputera (np. z domu). Kody zdalnego dostępu do  
polskojęzycznej bazy Ibuk.pl, jak również innych baz zagranicznych (Elsevier, 
Ebrary, Ebsco, ProQuest), przysługują studentom i pracownikom naukowym 
Uniwersytetu Rolniczego, i można się po nie zgłaszać do Biblioteki Głównej, Al. 
Mickiewicza 24/28, pok. 113.  

 

5. TESTOWY dost ęp do bazy Taylor & Francis do 20.05.2011 

 

 

Taylor and Francis  międzynarodowa firma wydawnicza założona w Wielkiej Brytanii, 
publikująca ponad tysiąc tytułów czasopism oraz książki. W ramach 
dwumiesięcznego testowego dostępu do bazy istnieje możliwość korzystania z 
pełnych tekstów ponad 1300 tytułów czasopism , a min. z elektronicznej wersji 
prenumerowanego w formie drukowanej przez Uniwersytet Rolniczy czasopisma 
British Poultry Science. Znajdujące się w bazie czasopisma dotyczą następujących 
dziedzin nauki: chemii, in żynierii, rolnictwa, geografii, prawa, matematyki or az 
medycyny. 

______________________________________________________________ 

5. TESTOWY dost ęp do c zasopism z grupy Nature: 

- Heredity; Nature Reviews Genetics; Nature Biotechnology; Nature Genetics; Nature 
Reviews Microbiology; European Journal of Clinical Nutrition. 

Powyższe czasopisma w pełnych tekstach będą dost ępne  w sieci do dnia 14 maja 2011 
roku.  

Ścieżka dostępu ze strony Biblioteki:  Strona Głowna Biblioteki -> e-Zasoby -> 1.7 testowa ne 
źródła elektroniczne -> Nature Publishing Group 

______________________________________________________________ 


