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1. Realizacja zamówień z Czytelni Wydziału  

    Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz  

    Magazynu na Wydziale Leśnym.  
 

 

Czytelnia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa pozostaje zamknięta 

do 31 marca br. Pomimo tego jej księgozbiór jest dostępny dla użytkowników. 

 

Realizacja zamówień księgozbioru z lokalizacją w katalogu elektronicznym 

"Czytelnia WBiO" oraz „Magazyn WBiO” jest możliwa na tych samych zasadach, 

które dotyczą zamówień z księgozbioru zlokalizowanego w magazynie na Wydziale 

Leśnym.  

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wymienionych wyżej lokalizacji, 

istnieją obecnie trzy opcje zamawiania: można wypełnić rewers w Informatorium 

(jak dotąd), albo złożyć zamówienie na rewersie w Czytelni na Wydziale Leśnym, 

lub wysłać bezpośrednio maila na adres: b.binczycka@ur.krakow.pl. 

 
 

 

2. WAŻNE! Nowy wykaz czasopism  

     punktowanych. 
 

 
        Na początku grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opublikowało Wykaz czasopism punktowanych 2016. Kluczowa aktualizacja 
dotyczy wyłącznie części A. Pozostałe części zmieniają się nieznacznie (przesunięcia 
między częściami lub drobne poprawki). Daje to zatem komplet wykazów za lata 
2013–2016, na podstawie których prawdopodobnie zostanie opublikowany 
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych. Na najnowszej liście Ministerstwa 
znajduje się 17 591 pozycji.  

        Czasopisma po raz kolejny zostały podzielone na trzy części. W części 
A znalazło się 11 271 czasopism naukowych wpisanych do bazy Journal Citation 
Reports, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor. Za opublikowanie 
artykułu w wybranych czasopismach z grupy A można otrzymać nawet 
50 punktów. 

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 
2 209 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z tej listy 
wynosi 15 punktów. 

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest część C stworzona dla badań 
humanistycznych. Zawiera ona 4 111 czasopism naukowych, które zostały 
uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 
Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 
do 25 punktów. 

mailto:b.binczycka@ur.krakow.pl
http://ekulczycki.pl/?email_id=139&user_id=1229&urlpassed=aHR0cDovL2VrdWxjenlja2kucGwvd2Fyc3p0YXRfYmFkYWN6YS93eWthei1jemFzb3Bpc20tcHVua3Rvd2FueWNoLTIwMTYv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Poszczególne wykazy czasopism - do pobrania poniżej: 

 Część A wykazu czasopism.pdf [4.64Mb] 
 Część B wykazu czasopism.pdf [1.23Mb] 
 Część C wykazu czasopism.pdf [2.23Mb] 

Informacje pochodzą ze strony: 
 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-czasopism-punktowanych-2016/ 
 

 

 3. Bibliograficzne bazy danych - SIGŻ  

 

Baza danych SIGŻ jest specjalistyczną bazą bibliograficzną,  budowaną przez 
Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe 
i uczelnie rolnicze. Zasoby bazy obejmują tematycznie rolnictwo, przemysł 
spożywczy, leśny, szkolnictwo oraz upowszechnianie wiedzy rolniczej i dostępne 
są od roku 1993.  

Baza zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów 
czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów 
pokonferencyjnych i aktów prawnych. 
 
Link do bazy SIGŻ jest dostępny na stronie Biblioteki UR po prawej stronie 
(Na skróty) oraz po stronie lewej (E-zasoby → bazy danych → polskie).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/9d3a1302f0e763aaf834c079a817bace.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/f83392f8e39b536107bb33c7452b1ff9.pdf
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-czasopism-punktowanych-2016/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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Na stronie bazy wyszukiwanie warto rozpocząć od pierwszego okna, 
wpisując słowo/słowa kluczowe w opcji słowa z dowolnego pola. Po wpisaniu 
np. zwrotu żywienie człowieka i kliknięciu opcji Dalej otrzymamy listę pozycji 
z tego zakresu tematycznego. Po znalezieniu interesującej pozycji warto sprawdzić, 
czy ma ona opcję Pełny tekst. Otrzymamy wtedy bezpośrednio dostęp 
do szukanego artykułu.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baza SIGŻ 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. Jeśli nie - warto przejrzeć katalog NuKat. Tam można sprawdzić, 
w której z polskich bibliotek znajduje się szukana pozycja. Być może jest w którejś 
z bibliotek krakowskich uczelni.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 

3 

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat
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ZAPRASZAMY! 
 

 

4. Wytyczne do oceny parametryzacyjnej  

     w 2017 r. - aktualnie obowiązujące     

     rozporządzenie MNiSW.  
  

Pod koniec roku 2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opublikowało tzw. nowe rozporządzenie parametryzacyjne, które ostatecznie ustali 
zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktację za publikacje 
z lat 2013–2016. Nowe rozporządzenie, które zastępuje dokument z grudnia 
ubiegłego roku można pobrać poniżej:  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, 
w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 
organizacyjnych. 

Dokument wprowadza wiele zmian technicznych i doprecyzowań (np. baza 
Web of Science Core Collection jest ostatecznie wskazana jako uznana baza 
publikacji). Utrzymany został również tzw. ujednolicony wykaz czasopism 
punktowanych, który został opublikowany w styczniu 2017 r. 

W tekście Autor (dr E. Kulczycki) zebrał najważniejsze – z perspektywy 
naukowca – definicje oraz określenie zasad punktowania publikacji. 

Całość artykułu znajdą państwo pod linkiem:  
 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-rozporzadzenie-
parametryzacyjne-wytyczne-dla-oceny-w-2017-r/ 

4 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-rozporzadzenie-parametryzacyjne-wytyczne-dla-oceny-w-2017-r/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/aktualnie-obowiazujace-rozporzadzenie-parametryzacyjne-wytyczne-dla-oceny-w-2017-r/
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Ze względu na to, że ocena parametryzacyjna obejmie wszystkich 
pracowników naszej uczelni, zapraszamy do zapoznania się nowym 
rozporządzeniem. 

 
 

5. Podstawy badań naukowych - znaczenie  

     czasopism i książek.  
 

Zarówno książki, jak i czasopisma mają ogromne znaczenie 
w prowadzeniu badań naukowych. Ich treści się uzupełniają, a korzyści z czytania 
są niebagatelne. I często niedoceniane.  
 

Baza Science Direct wprowadziła usługę cross-link, która umożliwia sprawne 
poruszanie się pomiędzy treściami książek i czasopism, a więc pomiędzy tematami 
i dyscyplinami naukowymi. Bez względu na to, czy pracują Państwo nad pracą 
przeglądową, która wymaga szerokiego spojrzenia na badany temat, czy też 
analizują problem wymagający głębokiej szczegółowej analizy - dostępność książek 
i czasopism ściśle współpracujących ze sobą daje nieocenione możliwości.      
 

Więcej informacji na stronie domowej bazy Elsevier. 

 

 

6. Nowe książki dostępne na platformie  

    IBUK Libra. 
 

Od 14 grudnia 2015 roku Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp do zasobów 

książek zgromadzonych na platformie IBUK Libra. W 2017 roku prenumerata 

obejmuje 211 tytułów książek, do których Uczelnia opłaciła dostęp oraz kilkaset 

bezpłatnych tytułów, co daje w sumie ponad 1 000 tytułów (stan na 3.01.2017).  
 

Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty 

Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych znanych wydawnictw. W ofercie 

znajdują się książki naukowe, podręczniki, słowniki, leksykony, poradniki, zbiory 

zadań oraz inne pozycje z zakresu nauk o żywności i żywieniu, leśnictwa, 

gleboznawstwa, ogrodnictwa, weterynarii, biologii zwierząt, matematyki, chemii, 

fizyki, techniki, geologii i gospodarki wodnej, ekonomii, marketingu, finansów, 

zarządzania, statystyki, informatyki, medycyny oraz prawa.  
 

Listy dostępnych książek znajdą Państwo w poniższych linkach: 
 Lista tytułów zaprenumerowanych (211)  [plik *.PDF] 

 Lista dodatkowych (darmowych) tytułów (765) [plik PDF] 
 

Szczegóły dotyczące korzystania z platformy oraz dostępu do jej zasobów znajdują 

się na stronie domowej Biblioteki  w zakładce Bazy danych - polskie. 
 

ZAPRASZAMY! 
 

https://www.elsevier.com/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/lista_ksiazek_01.01.2017.pdf
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/2017.01.03_ibuk_Libra-darmowe.pdf
http://biblioteka.ur.krakow.pl/
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7. Internetowe szkolenia Web of Science  

     w marcu. 
 
 

        Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak wygląda proces selekcji źródeł do bazy 
Web of Science Core Collection, dlaczego indeksowana jest tylko pewna grupa 
czasopism, czy też jakie kryteria muszą spełniać materiały w bazie - odpowiedzi 
można otrzymać podczas szkoleń firmy Clarivate Analytics. 

 

       Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie 
na platformie WebEx przez Panią Dr Klementynę Karlińską-Batres (Customer 
Education Specialist of  Clarivate Analytics). 

 

Poniżej - linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem 
do spotkania i instrukcjami. 

Zapraszamy! 

      

Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection 
 

     

Wtorek, 7 marca 2017  Pon., 27 marca 2017  Środa, 29 marca 2017  
10:00  15:00  13:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      

      
      

Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection 
 

     

Piątek, 10 marca 2017  Wtorek, 28 marca 2017  Środa, 29 marca 2017  
13:00  10:00  15:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      

      
      

Selekcja książek do Web of Science Core Collection 
 

     

Pon., 27 marca 2017  Wtorek, 28 marca 2017  Środa, 29 marca 2017  
10:00  13:00  10:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      

      
      

EndNote online*  
Tworzenie i zarządzanie 

biblioteką rekordów 
 Wykorzystanie w pisaniu publikacji 

naukowych 
 

     

Wtorek, 7 marca 2017  Piątek, 10 marca 2017  
13:00  10:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      

* Powtórka szkoleń styczniowych na prośbę użytkowników platformy Web of Science.  

 
 

 

 

 
 

https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tc8c842052110cf4973c864077aef0675
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t2cd17f7b27fe2d3d61253c11fadc4931
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t84b436a788614c55106ac2bd3d663dde
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tc683e3cb47899780409376d56a42aa2c
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t6716b068543611d78dc89ad037cbdb51
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=ta1ef830e32a78490e8e94cc520c51e27
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tf27afdaca49bfecbda4e4e056d34f6ba
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=te7a894d2caaacb799bcedf99af6b6b8d
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tca4d1b21fc178c53e1d1867e56ef017a
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t806cf1f94df1b5f26eb477c9717a7c0e
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=ta76ef3e7d395ff6dbd1e4f231705e4d4%20and%20register.
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8. Polona (Cyfrowa Biblioteka Narodowa)  

     prezentuje Bogurodzicę. 
 

Kolejny pokaz z organizowanego przez Bibliotekę Narodową 
cyklu Pierwsze/Najstarsze poświęcony był Bogurodzicy. Pieśń ta, 
tradycyjnie uważana za pierwszy polski hymn narodowy, otwiera jednocześnie 
historię polskiej literatury. To najstarszy zachowany w całości spójny tekst w języku 
polskim. Jednodniowy pokaz rękopisu odbył się 19 listopada 2016 r.   
 

Bogurodzica określana była przez Jana Długosza mianem 
carmen patrium (pieśń ojczysta). Śpiewana w ważnych 
dla wspólnoty narodowej momentach – przed najważniejszymi 
bitwami, w trakcie obrzędów koronacyjnych czy podczas 
podniosłych uroczystości kościelnych, pełniła przez wieki 
funkcję hymnu narodowego. W takiej postaci wprowadzona 
została także do kultury popularnej – najpierw przez Henryka 
Sienkiewicza w Krzyżakach, gdzie rycerstwo polskie śpiewa ją 
przed bitwą pod Grunwaldem, a następnie w ekranizacji 
powieści w reżyserii Aleksandra Forda.  
 

Pierwotna, tzw. archaiczna część pieśni to dwie pierwsze strofy, których 
autorstwo w średniowieczu przypisywane było św. Wojciechowi. Współczesne 
badania wskazują jednak, że pochodzą one raczej z XIII w., a kolejne są jeszcze 
późniejsze. Bogurodzica zachowała się w wielu wersjach, zwanych redakcjami. 
Na wystawie prezentowany był trzeci spośród najstarszych – rękopis redakcji 
warszawskiej ze zbiorów Biblioteki Narodowej – znajdujący się w kodeksie 
Miscellanea theologica (sygnatura BN 3016 II) zawierającym także inne modlitwy 
i traktaty teologiczne. Zastosowane tam formy językowe wskazują, że ta właśnie 
wersja tekstu mogła inspirować Sienkiewicza piszącego Krzyżaków. Zobaczyć 
można było także trzy inne najciekawsze wersje pieśni ze zbiorów BN: rękopis 
cyrylicą ze Statutu Litewskiego pierwszego, pierwsze wydanie Bogurodzicy drukiem 
oraz Statuta y przywileje koronne Jana Herbuta, w którym Bogurodzica została 
zatytułowana jako pieśń ułożona przez św. Wojciecha. 
 
Cały materiał łącznie z dostępnym rękopisem znajdą Państwo tutaj.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 8. ze strony 
pierwszenajstarsze.bn.org.pl.  

http://pierwszenajstarsze.bn.org.pl/wydarzenia/14-bogurodzica.html
http://www.freeimages.com/
file:///C:/Users/user/Desktop/PLIKI%20z%20KOMPUTERA%20SŁUŻBOWEGO/NEWSLETTER%20UR/Rocznik%202016/Pliki%20robocze%20WORD/pierwszenajstarsze.bn.org.pl
https://3.bp.blogspot.com/-4x34YnPpGkU/WC35Kip1sMI/AAAAAAAAgyA/s6yoDxjQ02YZLbYGmzPOhIdQlxukoWmEACLcB/s1600/Bogurodzica_calastrona.jpg

