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W numerze: 

 
1. Dyżury biblioteczne w okresie wakacyjnym.  

2. Publikowanie w wydawnictwach światowych. 

3. Szczególnie ważne dla autorów prac naukowych!  

Relacja z seminarium nie tylko dla bibliotekarzy. 

4. Lista tytułów czasopism z bezpłatnym dostępem w ramach bazy 

Taylor & Francis. 

5.  Nowa edycja Journal Citation Reports w 2013 

6.  Nature communications 

 

 

    



1. Dyżury biblioteczne w okresie wakacyjnym 

 

 Informujemy,  że w miesiącach wakacyjnych, 

czyli w okresie od 01 lipca do 30 września 2013, 

ulegają zmianie godziny otwarcia poszczególnych  

agend Biblioteki UR.  

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym 

wykazem. Szczególnie dotyczy to osób, które będą 

chciały skorzystać z usług Biblioteki w tym czasie.   

 

AGENDA Lipiec 2013 Sierpień 
2013 

Wrzesień 2013 

1-15.09 16-30.09 

Wypożyczalnia wtorki, czwartki 
10.00-13.00 
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wtorki, czwartki 
10.00-13.00 

9.00-15.00 

Wypożyczalnia 

Międzybiblioteczna 
zamknięta zamknięta 8.30-15.00 

 

Czytelnia Studencka 

od 12.07 czynna 

9.00-14.00 

od 15.07 

zamknięta 

 

9.00-14.00 

 

8.30-15.00 

 

Czytelnia 

Czasopism 

od 12.07 czynna 

9.00-14.00 

od 15.07 

zamknięta 

 

9.00-14.00 

 

8.30-15.00 

 

Czytelnia –  

Wydział Leśny 

od 12.07 czynna 

9.00-14.00 

od 15.07 

zamknięta 

 

9.00-14.00 

 

9.00-15.00 

Czytelnia –  

Wydział Technologii 

Żywności 

od 12.07 czynna 

9.00-14.00 

od 15.07 

zamknięta 

 

9.00-14.00 

 

9.00-15.00 

 



2. Publikowanie w wydawnictwach    światowych  

 

 Zapraszamy do zapoznania się 

z wymaganiami, jakie stawiają światowi 

wydawcy czasopism naukowych. Mamy 

nadzieję, że pomogą one autorom 

w przygotowaniu prac do druku.  

 

 Poniżej znajdą Państwo adresy mailowe do poszczególnych 

wydawnictw oraz bezpośrednie wejścia na ich stronę przez znaki 

firmowe: 

 

 

http://www.wiley.com/legacy/wileyblackwell/images/Przydatnelinki.pdf 

http://journalauthors.tandf.co.uk/ 

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html 

http://www.elsevier.com/ 

 

 

3. Szczególnie ważne dla autorów 

prac naukowych!  

Relacja z seminarium nie tylko 

dla bibliotekarzy. 

 

 W dniach 17-18.06.2013 odbyły się warsztaty zorganizowane 

wspólnie przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej oraz wydawnictwo 

Elsevier B.V. W dniu 18.06.2013 wykłady obejmowały Seminarium 

dla Bibliotekarzy oraz Warsztaty dla Autorów Publikacji Naukowych.  

http://www.wiley.com/legacy/wileyblackwell/images/Przydatnelinki.pdf
http://journalauthors.tandf.co.uk/
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html
http://www.elsevier.com/


 

 Pierwsza część wykładów dotyczyła procesu ewaluacji czasopism 

w ramach bazy Scopus oraz współpracującego z tą bazą narzędzia 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID Repository). ORCID to 

unikalna baza profili autorskich współpracująca z innymi systemami 

identyfikacji autorów prac naukowych, np. Web of Science czy Scopus.  

 

Więcej o systemie ORCID – tutaj.  

 

W kolejnym Newsletterze znajdzie się więcej materiałów 

wykładowych dotyczących ORCID.  

 

 Wykład w II części - zatytułowany 

„Co różni dobrą pracę naukową od złej?” – 

był poświęcony procedurze tworzenia prac 

naukowych. Dotyczył on procesu 

przygotowania pracy do druku, poczynając od decyzji, jakiego rodzaju 

praca ma powstać, a kończąc na tym, z jakiego tematu finansowane 

były badania. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące treści wykładu zostaną umieszczone 

na stronie domowej Biblioteki Głównej UR. 

  

 

4. Lista tytułów czasopism z bezpłatnym dostępem w ramach 

bazy Taylor & Francis   

 

Baza Taylor & Francis przedstawiła   ostatnio   

listę tytułów czasopism z bezpłatnym   

dostępem.  

 

Wykaz czasopism znajdą Państwo tutaj.   

http://orcid.scopusfeedback.com/
http://tandf.msgfocus.com/q/11wPqBsaXPJVk19K/wv


 Przedstawione artykuły należą do publikacji recenzowanych 

i udostępnionych drogą elektroniczną. Tematyka obejmuje m.in. takie 

dyscypliny, jak: ekonomię, finanse, chemię, biologię, nano-materiały 

i materiały „inteligentne”, medycynę zachowawczą, rybactwo 

dalekomorskie, ewolucję, planowanie i transport miejski i wiele innych. 

Pełną listę tytułów dostępnych w trybie otwartym można pobrać 

ze strony List Tytułów.  

Dodatkowe informacje dotyczące  otwartego dostępu znajdują się 

na stronach informacyjnych  bazy Taylor & Francis Online. 

 

 

5. Nowa edycja Journal Citation Reports w 2013 

 

 Więcej niż 10,000 czasopism w 83 krajach otrzyma w bieżącym 

roku swój Impact Factor. 

 

 Proces selekcji czasopism do Journal 

Citation Reports jest nieustannym procesem 

identyfikacji, oceny i selekcji najważniejszych 

i najbardziej wpływowych czasopism 

o zasięgu międzynarodowym i lokalnym, 

by w rezultacie umieścić je w materiałach 

Thomson Reuters Web of Science®. Kiedy cytowania dostępne są przez 

okres minimum dwuletni, dane są analizowane i publikowane 

w Journal Citation Reports® (JCR).   

 Raporty te zapewniają ocenę pozycji czasopisma w literaturze 

naukowej poprzez proces obiektywnej oceny z pomocą policzalnych 

informacji statystycznych. Analiza obejmuje dane dotyczące cytowań, 

weryfikację wpływu oraz miliony danych cytowanych oraz cytujących 

czasopism z Web of Science®.  

 

http://tandf.msgfocus.com/c/138oy1RKVpUKRwAzxxZhcLcHXg
http://tandf.msgfocus.com/c/138oyRJeq1qgm6kg1MpnLbUH81
http://tandf.msgfocus.com/c/138oyVIzLs9BR4j0dDYM6UTjdC
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
http://thomsonreuters.com/web-of-science/
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
http://thomsonreuters.com/web-of-science/


 Więcej informacji na temat JCR znajduje się na stronie Journal 

Citation Reports oraz pakietu Thomson Reuters Research Analytics.  

 

Kontakt możliwy jest też za pośrednictwem Twittera:  

https://twitter.com/ImpactFactor  

 

 

6. Nature communications 

 

 Działające od kwietnia 2010 czasopismo 

Nature Communications szybko osiągnęło 

status jednego z najszybciej rozwijających się 

tytułów, które do maja 2013 opublikowało już 

1 866 prac.  

 Jest to czasopismo wielodziedzinowe, wydawane wyłącznie 

w formie on-line, poświęcone publikacji wysokiej jakości badań 

z wszystkich dziedzin nauk biologicznych, fizycznych i chemicznych.  

Prace tu publikowane prezentują istotne osiągnięcia specjalistów 

wymienionych dziedzin nauki.  

Z 1 279 prac opublikowanych w latach 2012 i 2013:  

 53% dotyczy nauk biologicznych 

 11% dotyczy prac z dziedziny chemii 

 33% dotyczy prac z dziedziny fizyki 

 3% dotyczy nauk o ziemi 

  

Zapraszamy na stronę czasopisma, by zapoznać się z jego zawartością. 

W zakładce Authors and Referees znajduje się przewodnik dla autorów, 

którzy chcieliby umieścić swój artykuł w Nature Communications.  

Dostęp do pełnych tekstów artykułów czasopisma jest płatny. 

 

 

http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
http://researchanalytics.thomsonreuters.com/
https://twitter.com/ImpactFactor
http://links.information.nature.com/ctt?kn=10&ms=NDE3ODQ1MzkS1&r=NTgxMjkxNTA5NTkS1&b=3&j=MTkxMzk2MTc4S0&mt=1&rt=0
http://links.information.nature.com/ctt?kn=7&ms=NDE3ODQ1MzkS1&r=NTgxMjkxNTA5NTkS1&b=3&j=MTkxMzk2MTc4S0&mt=1&rt=0
http://links.information.nature.com/ctt?kn=9&ms=NDE3ODQ1MzkS1&r=NTgxMjkxNTA5NTkS1&b=3&j=MTkxMzk2MTc4S0&mt=1&rt=0
http://links.information.nature.com/ctt?kn=5&ms=NDE3ODQ1MzkS1&r=NTgxMjkxNTA5NTkS1&b=3&j=MTkxMzk2MTc4S0&mt=1&rt=0
http://links.information.nature.com/ctt?kn=3&ms=NDE3ODQ1MzkS1&r=NTgxMjkxNTA5NTkS1&b=3&j=MTkxMzk2MTc4S0&mt=1&rt=0
http://www.nature.com/ncomms/authors/index.html


Życzymy wszystkim udanych urlopów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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.sxc.hu  


