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Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Nr 2/2013 (10) 

 (Marzec-Kwiecień) 

 

 

Ze względu na okres składania sprawozdań i wniosków, bieżące 

wydanie Newslettera w przeważającej części poświęcone jest 

problemom związanym z konstruowaniem bibliografii i jej zarzą-

dzaniem. 
 

W numerze: 

 
1. Zmiany w godzinach otwarcia oddziałów Biblioteki w okresie 

przerwy świątecznej. 

2.   Opracowanie cytowań prac naukowych. 

3. Warsztaty poświęcone bazie Web of Science oraz platformie 

Web of Knowledge. 

4.   Materiały szkoleniowe Web of Science. 

5. Zapowiedź dostępu testowego do zasobów Ebsco books 

oraz produktów firmy Cabi. 

6.   Szkolenia on-line prowadzone przez bazę ProQuest.  

7.   Nowe usługi w bazie Springer Link. 

8.   Życzenia świąteczne.     
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1. Zmiany w godzinach otwarcia oddziałów 

Biblioteki  w okresie przerwy świątecznej 

 Dyżury w Bibliotece Głównej i Czytelniach 

na Wydziale Leśnym i na Wydziale Technologii Żywności w dniach 

od 28 marca 2013 do 02 kwietnia 2013:  

 

 28.03.2013 
(czwartek)  

29.03.2013 i 01.04.2013 
(piątek i poniedziałek) 

02.04.2013  
(wtorek) 

Czytelnie Biblioteki 
Głównej 

08.30-12.30 zamknięta 11.00-15.00 

Wypożyczalnie Biblioteki 
Głównej 

09.00-12.30 zamknięta 11.00-15.00 

Czytelnia na Wydziale 
Leśnym 

09.00-12.30 zamknięta 11.00-15.00 

Czytelnia na Wydziale 
Technologii Żywności 

09.00-12.30 zamknięta 11.00-15.00 

 

Jednocześnie informujemy, że zmiany związane z funkcjonowaniem 

Biblioteki i jej agend w okresie długiego weekendu majowego będą 

podane na stronie internetowej Biblioteki pod koniec kwietnia. 

 

 

2. Opracowanie cytowań prac naukowych 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (Rozporządzenie MNiSW 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym, Dz. U. Poz. 877, z dnia 13 lipca 2012) do przygotowania 

cytowań do ankiety parametryzacji jednostki oraz wniosku o nadanie 

tytułu naukowego, wyszukiwanie należy przeprowadzać w oparciu 

o bazę Web of Science (platforma Web of Knowledge), wchodząc 

w zakładkę Author’s Search. Można zawęzić wyszukiwanie określając 

dziedzinę, którą zajmuje się autor, a także afiliację podaną do pracy.  

Powyższe czynności wykonać można tutaj (dostęp tylko z komputerów 

podłączonych do sieci uczelnianej). 

 

http://wcs.webofknowledge.com/AF/AFHome.do?editions=SCI,AHCI,SSCI,ISSHP,ISTP&product=WOS&SID=W16pPbC6@nh2Jnfm6LE&startDate=1945-01-01&endDate=2013-12-31&returnURL=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2Fsummary.do%3FSID%3DW16pPbC6%2540nh2Jnfm6LE%26product%253
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3. Warsztaty poświęcone bazie 

Web of Science oraz platformie 

Web of Knowledge 

 

W dniu 13 marca 2013 odbyły się warsztaty 

prowadzone przez przedstawiciela platformy Web of Knowledge. 

Podczas spotkania poruszone były problemy bibliometrii, a także 

sposoby przeszukiwania bazy i zarządzania wynikami. 

Platforma Web of Knowledge zapewnia zintegrowane bezpłatne 

(w przeciwieństwie do płatnej wersji EndNote) narzędzie służące 

do zarządzania bibliografią załącznikową o nazwie EndNote Web. 

Program ten ułatwia tworzenie prac naukowych, pozwalając na: 

 szybkie gromadzenie informacji bibliograficznych z różnych źródeł 

baz oraz katalogów bibliotecznych, np. PubMed, Google Scholar 

czy Web of Science, 
 

 gromadzenie piśmiennictwa we własnej indywidualnej bibliotece, 

dostępnej on-line z dowolnego komputera, 
 

 udostępnianie własnych zbiorów piśmiennictwa innym 

użytkownikom programu,  
 

 korzystanie z dodatku Cite While You Write  w celu automatycznego 

wstawiania przypisów w tekście dokumentu przy jednoczesnym 

tworzeniu bibliografii pracy w formacie wymaganym przez 

konkretne czasopismo. 

      

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj. 

 

 

  

http://wokinfo.com/products_tools/bibliographic/enw/
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4. Materiały szkoleniowe Web of Science 

 

Osoby zainteresowane tym, w jaki sposób: 

 zminimalizować ciężar przygotowania wiarygodnych danych 

do aplikacji grantowych, ankiet ewaluacyjnych czy wniosków 

do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  

 promować swoje osiągnięcia i zachęcać innych do współpracy,  

 uprościć regularne raportowanie wyników, wypełniając ankietę 

jednostki, zestawienia roczne, spis publikacji z podsumowaniem, 
 

zapraszamy do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej 

(pok. 117). Można u nas otrzymać materiały szkoleniowe dotyczące 

warsztatów Web of Science oraz uzyskać dodatkowe informacje 

związane z cytowaniami.  
 

Materiały w języku polskim dotyczące cytowań, budowania 

bibliografii w trakcie pisania prac, jak i wiele innych przydatnych 

informacji znajdują się też na polskiej stronie Web of Knowledge 

wokinfo.com/Poland (tutaj) 

 
 

 

 

5. Zapowiedź dostępu testowego do zasobów 

książkowych baz Ebsco books oraz 

produktów firmy Cabi 

 

 Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z bazy 

książek elektronicznych wydawnictwa Ebsco books 

oraz szerokiej oferty produktów bazy Cabi (Knowledge for life).  

 

Dostęp testowy do zasobów Ebsco books będzie możliwy przez okres 

2 miesięcy (kwiecień-maj 2013), natomiast z zasobów Cabi 

(Environmental Impact, VetMed Resource oraz Compendia interactive 

encyclopedias) będzie można korzystać od kwietnia 2013 przez okres 

ok. 1,5 miesiąca.  

 

http://wokinfo.com/poland/
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Tematyka publikacji obejmuje produkcję zwierzęcą, problemy 

zdrowotności zwierząt, weterynarię, zmiany klimatyczne oraz wpływ 

człowieka na biosferę.  

 

Szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia okresu testowania powyższych 

zasobów, pojawią się w niedługim czasie na stronie internetowej 

Biblioteki. 

 

 

6. Szkolenia on-line prowadzone przez 

firmę ProQuest  

 W Biuletynie Szkoleniowym na stronie ProQuest znajdą Państwo 

linki do materiałów szkoleniowych, prowadzonych zarówno w języku 

polskim, jak i angielskim, informacje o bazach i narzędziach ProQuest – 

gdzie szukać dokumentów, materiałów wideo itp. 

Znajdą tam Państwo również przydatne dane niezbędne przy tworzeniu 

bibliografii oraz wiele innych ciekawych informacji.  

Link do Biuletynu znajduje się tutaj.  

 

7. Nowe usługi w bazie Springer Link  

Baza Springer Link wprowadziła cotygodniowy 

system zmian na stronie serwisu w celu stałego 

ulepszania świadczonych usług. Jednym 

z ostatnich ulepszeń jest wprowadzenie usługi „Informacja dotycząca 

poprzedniego tytułu czasopisma” - ze względu na powtarzające się 

pytania w tej sprawie wprowadzono opcję umożliwiającą dotarcie 

do tych informacji. Usługa ta została dodana w postaci linku 

na stronach konkretnych czasopism, a także tomów i artykułów.   

Nowa odsłona bazy zaplanowana jest na kwiecień 2013.  

 

 

http://proquest.libguides.com/biuletyn
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8. Życzenia świąteczne 

Wszystkim Czytelnikom Serwisu Informacyjnego Biblioteki 

Głównej z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy pogodnych, radosnych i rodzinnych Świąt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowany został przez pracowników Oddziału  
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  
Al. Mickiewicza 24/28, Kraków.  
 

 


