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1. Zmiany w związku ze Światowymi Dniami  

    Młodzieży w Krakowie. 

 
Biblioteka Główna UR informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora UR nr 9/2016 z dnia 23.03.2016 w związku ze Światowymi 

Dniami Młodzieży i koniecznością wyłączenia z użytkowania 

i zabezpieczenia budynków uczelni, Budynek Jubileuszowy, w którym 

mieści się Biblioteka Główna, będzie zamknięty, a pracownicy zostali 

zobligowani do wzięcia urlopów w dniach 25-29 lipca 2016. Tak więc 

Biblioteka z wszystkimi oddziałami będzie w tych dniach NIECZYNNA.  
 

Wszystkich chętnych do skorzystania z naszych zasobów 

zapraszamy od dnia 05 września br. czyli już po przerwie wakacyjnej. 

Cały harmonogram zostanie umieszczony na stronie Biblioteki.  
 

 

2. Czytelnia na Wydziale Leśnym.  
 

Czytelnia mieści się w gmachu Wydziału Leśnego UR 

przy al. 29-go Listopada 46, na I piętrze.  
 

Wskazówki dojazdu znajdują się tutaj.  
 

Aktualne godziny otwarcia Czytelni są dostępne w zakładce 

Godziny otwarcia Biblioteki. 
 

W Czytelni znajdą Państwo podręczniki akademickie, skrypty 

oraz wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy 

reprezentowanych na Wydziale Leśnym UR dotyczących leśnictwa 

z uwzględnieniem specjalności: gospodarka leśna i ochrona zasobów 

leśnych oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Zasoby czytelni 

uwzględniają encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie oraz 

informatory. 
 

 Oprócz książek znajdują się tam także fachowe czasopisma polskie 

i zagraniczne, zarówno bieżące, jak i roczniki archiwalne, w tym 

tak popularne pozycje, jak  Las Polski, Przemysł Drzewny, Sylwan, 

Journal of Forestry, Annals of Forest Science itp. 
 

ZAPRASZAMY! 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/adresy.html#Czytelnia_Wydzial_Lesny-adresy
http://biblioteka.ur.krakow.pl/godziny-otwarcia.html
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3. Poprawki w Wykazie czasopism  

     punktowanych 2013–2016. 
 

 
 Zdjęcie: Unsplash – CC Zero – Mohammed Fkriy 

 

Wszyscy pracownicy naukowi wiedzą, jak istotne są zestawienia 

punktacji czasopism. Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. oceny 

czasopism naukowych przestawione zostały zapowiedzi i kierunki 

zmian, które dotyczyły przede wszystkim pomysłów zaproponowanych 

przez resort w projekcie zmiany rozporządzenia kategoryzacyjnego.  
 

Na posiedzeniu poruszono istotne kwestie, dotyczące poprawionego 

wykazu czasopism z 2015 r., jednego wykazu na potrzeby kategoryzacji 

w 2017 r. oraz ograniczenia liczby czasopism na liście B.  

Cały artykuł zatytułowany Zapowiedź nowego Wykazu czasopism 

punktowanych 2013–2016 znajdą Państwo na stronie Warsztat 

Badacza.  

 

 

4. Nowości Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz ICM.  

 
Wirtualna Biblioteka Nauki oraz ICM UW zapraszają 

do zapoznania się ze zaktualizowanym katalogiem 
czasopism wydawnictwa Springer objętych licencją 
krajową w roku 2016: 

 

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Springer/Springer_czasopisma2016.xlsx; 
 

oraz nową stroną z informacjami dla użytkowników licencji krajowej Wiley 
na serwerze wydawcy: 
 

http://landingpages.mosweb.co.uk/wiley-w-polsce/. 
 

    Ponadto informujemy, że z katalogu książek wydawnictwa Wiley  
została usunięta pozycja zatytułowana A Companion to Contemporary 
Documentary Film ze względu na problem z prawami autorskimi. 
 

W czasie do 10 lipca br. zostaną opublikowane informacje 
o planowanych licencjach oraz zasadach naboru do licencji 
konsorcyjnych na rok 2017. 
 
 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zapowiedz-nowego-wykazu-czasopism-punktowanych-2013-2016/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zapowiedz-nowego-wykazu-czasopism-punktowanych-2013-2016/
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Springer/Springer_czasopisma2016.xlsx
http://landingpages.mosweb.co.uk/wiley-w-polsce/
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5. Witryna wydawnictwa   

     Wiley w Polsce. 
 

 

Wydawnictwo Wiley dziękując za stałą prenumeratę czasopism 

oraz zakup e-booków Wiley, prezentuje swoją nową, dedykowaną 

witrynę Wiley w Polsce. 
 

Na nowej stronie internetowej Wiley znajdą Państwo wszelkie 

potrzebne wsparcie. Obejmuje ona:  
 

 NOWOŚCI w roku 2016 – Szczegóły Dostępu Narodowego do E-books 

Wiley 

 Szczegóły umowy Licencji Narodowej do czasopism naukowych 

 Materiały wspomagające promowanie treści wśród użytkowników 

 Zasoby szkoleniowe, plakaty i przewodniki instruktażowe, które 

pozwolą optymalnie wykorzystać możliwości biblioteki internetowej 

Wiley 

 Ulotka biblioteki internetowej Wiley w języku polskim 

 Zaktualizowane listy tytułów i cen, łącznie z tytułami transferowymi 

  Dane do kontaktu ze strony Wiley. 

ZAPRASZAMY! 
 

 

6. Nowy rozdział w rozwoju technologii informacyjnych     

     w bibliotece. 
 

 

  

 Baza EBSCO zamieściła na swoich łamach artykuł autorstwa 

Marshalla Breeding’a, zatytułowany EBSCO Supports New Open 

Source Project, w którym został przedstawiony nowatorski projekt 

biblioteczny o charakterze otwartego dostępu. 
 

http://mywileylibrary.wiley.com/wiley-w-polsce/?elq_mid=10472&elq_cid=4889643
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=a&rtr=on&s=x8pc8t,2jqv5,442l,3ynx,m8wp,efu0,72sj
http://app.news.wiley.com/e/er?elq_mid=10472&elq_cid=4889643&s=1133198723&lid=49921&elqTrackId=9b2961de51c54453b8b29cbc766d37c8&elq=48a0bd0aa8bd468884fb68df12376328&elqaid=10472&elqat=1
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 Jest to pierwsza w historii inicjatywa stworzenia nowoczesnej 

platformy usług bibliotecznych (Library Services Platform, LSP) opartej 

na otwartym oprogramowaniu, zawierającej pełną funkcjonalność 

systemu zarządzania biblioteką. Projekt, nad którym prace już trwają, 

otrzymał znaczne wsparcie ze strony EBSCO. 
 

„Deweloperzy i bibliotekarze pracują razem, aby stworzyć zupełnie 

nową, innowacyjną platformę usług bibliotecznych opartą na otwartym 

oprogramowaniu, która zmieni technologie stosowane w bibliotekach.” 
 

 Nowa inicjatywa z pewnością odmieni charakter współpracy 

między bibliotekami, a dostawcami technologii bibliotecznych. 

W branży, gotowej już na prawdziwie innowacyjną technologię, 

biblioteki będą miały dostęp do aplikacji i usług – zarówno 

od dostawców, jak i od innych bibliotek – oraz możliwość swobodnego 

wybrania tych, które najlepiej spełnią ich potrzeby odnośnie organizacji 

pracy, wymagań użytkowników, a także otworzą nowe możliwości 

rozwoju na innych płaszczyznach funkcjonowania biblioteki.  
 

 

       Przyszłość bibliotek leży  

        w otwartym dostępie.  
 

 

Całość artykułu w języku angielskim znajdą Państwo tutaj.  

 

 

7. Artykuły w otwartym dostępie  

    - Cambridge University Press.  
 

 Często szukają Państwo materiałów 

do bibliografii swoich prac lub ciekawych artykułów na tematy 

branżowe. Wiele baz udostępnia prace w trybie Open Access czyli 

w wolnym dostępie. Oznacza to, że taka praca jest umieszczona 

na stronie bazy w formie np. pliku PDF, który można otworzyć 

lub skopiować do swojego nośnika danych. Mamy w ten sposób 

dostęp do pełnego tekstu pracy dosłownie na wyciągnięcie ręki.   
 

http://americanlibrariesmagazine.org/2016/04/22/ebsco-kuali-open-source-project/
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 Na przykładzie bazy Cambridge University Press (CUP) Journals 

pokażemy, jak w prosty sposób wyszukiwać potrzebne materiały. Po wejściu 

na stronę CUP należy kliknąć w link Journals: 
 

 

Na dole strony znajdują się zakładki dla różnych użytkowników. Można użyć 

tej dla Autorów (Authors) lub Bibliotekarzy (Librarians). W zakładce Authors 

znajdziemy link Open Access at Cambridge: 

 

Tu znajdziemy listę ponad 200 tzw. czasopism hybrydowych. Są to tytuły 

komercyjne, w których tylko część artykułów dostępna jest bezpłatnie. 

Te czasopisma za dodatkową opłatą umożliwiają autorom opublikowanie 

artykułu w opcji OA. Znajdą tu Państwo także listę całkowicie dostępnych 

prac.  
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Poniżej na tej stronie znajdą Państwo więcej informacji 

(Further Information): 
 

 Article Processing Charge Price List  

 Open Access Glossary 

 Open Access FAQs 

 Copyright and Repositories 
 

 Zapraszamy do korzystania z baz udostępnionych na stronie 

Biblioteki Głównej w zakładce Bazy danych, gdzie znajduje się lista 

baz udostępnionych w ramach licencji krajowej.   
 

 

8. Artykuły w otwartym dostępie -  

     Taylor & Francis. 

 

 Taylor & Francis Group publikuje recenzowane czasopisma 

wysokiej jakości w wydawnictwie Routledge and Taylor & Francis. 

Zasoby są umieszczone na platformie Taylor & Francis Online. 

Wyszukiwanie można prowadzić przedmiotowo, a po wejściu na stronę 

konkretnego czasopisma łatwo można przejrzeć jego cele i zakres, skład 

redaktorów oraz tytuły artykułów. Na stronie Taylor & Francis Online 

znajduje się też lista wszystkich tytułów czasopism. 
 

 Pomimo tego, że baza nie wchodzi aktualnie w skład licencji 

krajowej, warto się nią zainteresować ze względu na nowo 

wprowadzone  programy Open Access. To temat szczególnie ciekawy 

dla autorów publikacji naukowych, ale też dla studentów 

czy doktorantów szukających pozycji do bibliografii swoich prac.  
 

Czasopisma w otwartym dostępie Taylor & Francis Open and Routledge Open 

są częścią programu wydawania rygorystycznie recenzowanych czasopism 

w trybie Open Access. Artykuły przygotowywane przez zespoły ekspertów 

w zakresie wydawania, produkcji i marketingu pojawiają się w sieci 

natychmiast po zakończeniu procesu wydawniczego i są dostępne każdemu, 

wszędzie i o każdej porze.  
 

Cogent OA to wydawca Open Access, który oferuje czasopismom program 

otwartego dostępu. Cogent OA przyjmuje innowacyjne podejście, 

by zwiększać dostęp do artykułów i ich stopień oddziaływania (impact). 

http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/Cambridge_Journals_APC_price_list_3.3.3.1.xls
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4596
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4604
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4608
http://biblioteka.ur.krakow.pl/bazy_danych.html
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet
http://www.tandfonline.com/page/openaccess
http://www.cogentoa.com/index.html
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Program ten zapewnia wszystkie tradycyjne usługi, takie jak recenzowanie 

oraz wysoką jakość prezentacji w sieci, jednak dodaje do nich nowatorskie 

pomysły, by zapewnić publikacjom maksymalny dostęp na skalę globalną.  
 

Program startuje z 15 czasopismami o szeroko zakrojonej tematyce, 

począwszy od Cogent Engineering. Publikacje Open Access obejmują 

tematykę szeroko pojętego przemysłu, ale tematem wiodącym 

są obecnie najnowsze technologie.   
 

Zachęcamy do korzystania z bogatych zasobów Taylor & Francis! 
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