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1. Zmiany w godzinach otwarcia oddziałów  

    Biblioteki i działania systemu bibliotecznego  

    po przerwie wakacyjnej.  
 

      W związku z przerwą wakacyjną, do końca września Biblioteka otwarta jest 

według grafiku letniego, wciąż dostępnego na stronie internetowej. Nowy grafik 

pojawi się niebawem na stronie domowej Biblioteki. 
 

Dodatkowo ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwatorskich 

w sierpniu nie funkcjonował system biblioteczny. Nie było więc możliwe 

przeszukiwanie katalogu oraz zamawianie i prolongata książek. Podobnie 

przedstawiała się sprawa podbijania kart obiegowych. Osoby zainteresowane 

podbiciem takiej karty są proszone o zgłaszanie się do Wypożyczalni (pok. -023 – 

niski parter) od dnia 04 września 2017 r. wraz z dowodem osobistym i legitymacją 

studencką. Ponowne odblokowanie systemu nastąpiło 04 września br.  
 

Jednocześnie informujemy, że z powodu prowadzonych prac remontowych, 

realizacja zamówień pozycji zlokalizowanych w magazynie na Wydziale Leśnym 

nie jest prowadzona do odwołania. Informacja o wznowieniu tej usługi będzie 

zamieszczona na stronie Biblioteki.  
 

Za utrudnienia przepraszamy. 
  

 

2. Czy publikacje czasopism Nature i Science  

     będą dostępne w ramach licencji krajowej?  

 
Z informacji otrzymanych z ICM - Wirtualnej Biblioteki Naukowej 

dotyczącej kształtu przyszłorocznej oferty zasobów elektronicznych w ramach 

licencji krajowej wynika, że prawdopodobnie z oferty zostaną usunięte czasopisma 

Nature i Science.  

 

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść pod koniec roku. 

Pozostałe zasoby elektroniczne mają pozostać na licencji krajowej 

bez zmian (Elsevier, Springer, Web of Science, Scopus, Wiley).  

 

 

 

Warto pamiętać, że system Web of Science jest częścią zasobów 

Wirtualnej Biblioteki Nauki archiwizowanych i udostępnianych 

na serwerach ICM UW.  

 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
http://www.wbn.edu.pl/
http://www.icm.edu.pl/
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3.  NUKAT - Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek  

     Naukowych. 

 
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny, NUKAT jest największym 

katalogiem centralnym w Polsce, funkcjonującym od 21 października 2002 roku. 

Powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej i bibliotek akademickich w celu 

zintegrowania informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych. Katalog 

obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów bibliotek współpracujących. Są to 

różnego typu dokumenty - książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki 

muzyczne, filmy, dokumenty kartograficzne, ikonograficzne i dokumenty życia 

społecznego. Udostępnia również kartoteki haseł wzorcowych (Centralna Kartoteka 

Haseł Wzorcowych), które gwarantują poprawność i jednolitość haseł stosowanych 

w opisach dokumentów. Obecnie katalog NUKAT współtworzy 157 bibliotek z całej 

Polski. 

 

Katalog NUKAT dostępny jest na stronie Biblioteki UR, po prawej stronie, 

w zakładce Na skróty: 

 

 

Po wejściu na stronę NUKAT należy wpisać w okno Szukaj nazwisko autora, tytuł 

lub słowo kluczowe. Można też skorzystać z opcji Wyszukiwanie zaawansowane: 
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Np. po wpisaniu hasła ROLNICTWO otrzymujemy 4 strony różnych publikacji 

dotyczących tego tematu. Załóżmy, że interesuje nas pozycja nr 3 - Rolnictwo 

ekologiczne autorstwa Kazimierza Klimy. Po kliknięciu w ten tytuł otrzymamy 

dane bibliograficzne książki oraz gdzie można ją wypożyczyć.  
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4. Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science. 

 Pewnie ze względu na okres wakacyjny w sierpniu br. szkoleń było mniej, 

ale tematyka była jak zwykle niezmiernie ciekawa. Zajęcia nowej, wrześniowej 

transzy dotyczą następujących tematów: 

 Wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych; 

 Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science; 

 Jak wyszukać nazwę instytucji; 

 Nowości na platformie Web of Science. 

 

Szkolenia są obecnie prowadzone przez firmę Clarivate Analytics, ale w dalszym 

ciągu są to bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone w internecie 

na platformie WebEx.  

Razem z informacją o szkoleniach można znaleźć linki do rejestracji, po której 

otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami. Program szkoleń 

wrześniowych znajdą Państwo tutaj.  

 

Web of Science. Trust the difference. Learn more 

 

 

  5. Niezbędnik Akademicki PWN.  
 

 

Wydawnictwo PWN prezentuje nowe, bezpłatne e-czasopismo – Niezbędnik 

Akademicki PWN – skierowane do pracowników naukowych i dydaktycznych, 

jak również do wszystkich zainteresowanych zmianami i reformami związanymi 

ze szkolnictwem wyższym w Polsce. 
 

Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

od początku swojego istnienia dostarczają rzetelnej i wartościowej wiedzy. 

Wspierając środowisko akademickie, informują o wszystkich zmianach dotyczących 

polskiej nauki. 
 

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby wiedza zawarta w Niezbędniku 

Akademickim PWN była zawsze na najwyższym poziomie. Dlatego ludzie tworzący 

kolejne wydania e-czasopisma to znakomite grono przedstawicieli środowiska 

akademickiego. Wspólnie z Autorami PWN prezentuje kompleksowe źródło 

informacji dla władz uczelni, pracowników naukowych oraz dydaktycznych. 
 

https://goo.gl/SFupEB
http://clarivate.com/product/web-of-science/
http://newsletter.pzwl.pl/link.php?M=23943812&N=4489&L=62242&F=H
http://newsletter.pzwl.pl/link.php?M=23943812&N=4489&L=62242&F=H
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Aktualny numer, harmonogram wydań oraz wydania 

archiwalne dostępne są na stronie: 

www.niezbednikakademicki.pwn.pl. 

 

Spis treści najnowszego numeru Niezbędnika obejmuje 

następujące tematy:  

 

 Stabilizacja w złych nawykach jest zła. 

 Ustawa 2.0: koncepcja Instytutu Allerhanda. 

 Uzawodowienie studiów wyższych. 

 Czym są i skąd się wzięły globalne rankingi 

uniwersytetów? 

 I will speak, czyli o prezentacjach w języku Szekspira. 

 Kariera akademicka: stabilizacja, drobne kroki i kamienie milowe. 

 Jak odnaleźć się na rynku nauki? 

 Jak Polska może skorzystać z horyzontu 2020? 

 Doktoranci – co przyniesie ustawa 2.0? 

 Kilka mitów na temat prezentacji naukowych. 
 

 Życzymy miłej lektury!   

 

 

6. Europeana - pomyśl o kulturze.   
 

 

Na stronie głównej Biblioteki Narodowej znaleźć można wiele ciekawych 

informacji. Z pewnością zainteresuje Państwa zakładka Europeana. Jest ona 

dedykowana osobom ciekawym świata, ale też takim, które z różnych względów 

nie mogą wyruszyć w daleką podróż, a za pośrednictwem tego portalu będą mogły 

„zwiedzić” wiele ciekawych miejsc i obejrzeć dzieła sztuki europejskiej 

bez wychodzenia z domu.  

 

Misją portalu jest hasło Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować 

na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, 

aby każdy miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu 

dla zabawy. 
 

Może jest to ciekawa opcja na wakacje? Przeglądać można europejskie 

galerie sztuki, muzyki, mody, fotografii, historii naturalnej, sportu i wiele innych. 

Oprócz wyboru konkretnych kolekcji można też wyszukać ulubione dzieła według 

kolorów, źródeł, tematów, osób czy okresów czasowych. Możliwe są także 

wirtualne odwiedziny ulubionych europejskich galerii.  
 

 

 

http://newsletter.pzwl.pl/link.php?M=23943812&N=4489&L=62242&F=H
http://bn.org.pl/
http://www.europeana.eu/portal/pl
http://newsletter.pzwl.pl/link.php?M=23943812&N=4489&L=62242&F=H
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A cóż lepiej pasuje do wakacyjnej pory niż niespiesznie 

spożywane śniadanie w ogrodzie? 
 

 

Z lewej: obraz Hanny Hirsch-Pauli zatytułowany Breakfast-Time, 

znajdujący się w Nationalmuseum, Sweden (prawa autorskie), ze strony: 

Europeana/collections  

 
 

Bogactwo tej oferty zachęca do wyruszenia w tę niesamowitą podróż 

bez biletu. Można także połączyć przyjemność przebywania na łonie natury 

z odwiedzinami w wielu ciekawych miejscach kultury. Możliwości jest wiele - 

wystarczy dostęp do Internetu i jakiekolwiek urządzenie multimedialne.       

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

7. Nowy rok akademicki za pasem! 

 
Wakacje jeszcze trwają, ale 

pomału zbliża się październik, 

a więc czas sesji poprawkowej,  

a potem zaraz  

nowy rok akademicki.      
 

Wszystkim naszym Czytelnikom 

życzymy udanego wypoczynku, 

bo czas zbierać siły  

na nowy rok pracy. 
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