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 1.  Godziny otwarcia Biblioteki Głównej oraz Czytelni  

       zewnętrznych w okresie okołoświątecznym.  
 

 W okresie okołoświątecznym Biblioteka Główna 

i Czytelnie Wydziałowe będą pracowały według grafiku świątecznego.  

Wszystkich chętnych do skorzystania z usług Biblioteki w tym okresie 

prosimy o zapoznanie się ze świątecznym harmonogramem pracy. 

Wszystkie zmiany będą przed świętami umieszczone na stronie 

domowej Biblioteki.  
 

 

2. Magazyn Biblioteki na Wydziale Leśnym  

     ponownie otwarty. 

W związku z ponownym otwarciem magazynu na Wydziale Leśnym 
przypominamy, że zlokalizowane są w nim: 

 pozycje, które w katalogu elektronicznym przy informacji o lokalizacji posiadają wpis 
Magazyn WL; 

 pozostałe pozycje książkowe, które nie znajdują się w katalogu elektronicznym, 
a posiadają sygnaturę w zakresie do 104.999 

 pozycje wydawnictw ciągłych o których mowa tutaj. 

Zamówienia można składać osobiście w Informatorium i Czytelni Czasopism 
lub w Czytelni na WL (na rewersie), ale także drogą mailową na adres 
b.binczycka@ur.krakow.pl. Przy wysyłaniu zamówienia drogą mailową, prosimy 
umieścić w nim tytuł czasopisma/książki, numer, tom, rocznik oraz sygnaturę. 

Zamówione pozycje realizowane są do czytelni na Wydziale Leśnym i oczekują 
na czytelnika 7 dni. Zamówienie złożone do poniedziałku do godz.14.00 realizowane 
jest na godz. 10.00 we wtorek, a zamówienie złożone do czwartku do godz. 14.00 
realizowane jest na godz. 10.00 w piątek. 

Prosimy Czytelników aby upewnili się telefonicznie czy zamówienie zostało 
zrealizowane. ((12) 662-51-71). 

W okresie letnim realizacja z Magazynu przy al. 29-go Listopada nie jest 
prowadzona. Szczegółowe informacje o zamawianiu pozycji z magazynu 
na Wydziale Leśnym można znaleźć tutaj. 

ZAPRASZAMY! 

 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci_wewnetrzne.html#magazyn-29-go-listopada
mailto:b.binczycka@ur.krakow.pl
http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci_wewnetrzne.html#magazyn-29-go-listopada


3. Otwarty dostęp do artykułów  

     w Web of Science. 
 

Użytkownicy Web of Science przeszukują codziennie ogromne zasoby bazy 

w poszukiwaniu materiałów naukowych. Już niedługo baza udostępni ich znacznie 

więcej. Linki doprowadzą Państwa do ostatecznych, a przede wszystkim 

wiarygodnych wersji artykułów z czasopism, które publikują zgodnie z wysokimi 

standardami wydawniczymi zgodnymi z wymaganiami Web of Science Core 

Collection.  
 

Web of Science jest pierwszą na świecie platformą badawczą, która 

wdrożyła technologię OA discovery na partnerskiej bazie wraz 

z Impactstory. Nowe filtry to: Gold (oraz Gold Hybrid), Green 

Published i Green Accepted OA. 
 

Liczba rekordów dostępnych w trybie OA będzie zależna od tego, jakie kolekcje 

należą do pakietu wykupionego przez UR.  
 

Nawigacja została uproszczona - sortowanie danych to tylko jeden klik. 
 

Nowy pełny rekord prezentuje nową, 

prostą w odbiorze formę wraz z linkiem 

do cytowań oraz badaniami, na które 

artykuł miał wpływ (link Cited Reference).  

 
Lepszy wgląd w tematykę badań to właśnie to, czego potrzebują użytkownicy 

Web of Science. 

 

Odświeżony element interfejsu (widżet) będzie teraz informował, 

jaka jest globalna interakcja użytkowników bazy z artykułem. 

Oznacza to, że jeśli ktokolwiek będzie przeglądał artykuł w trybie 

OA, będzie go pobierał do swojego systemu bibliograficznego 

lub zapisze dane artykułu, system będzie to rejestrował. Ułatwi 

to znalezienie odpowiednich artykułów z grupy o niewielkich 

cytowaniach, ale też prac nowych lub należących do grupy 

badawczej o zasięgu lokalnym.   

 

Web of Science będzie także indeksował artykuły 

w trybie Early Access. Trwają prace z wydawnictwami 

nad tym, żeby artykuły, które mają ostateczną wersję 

zaakceptowaną do druku, z nadanym kodem DOi oraz datą 

publikacji on-line, ale nie posiadają jeszcze ostatecznych 

numerów rocznika, tomu oraz stron. Te artykuły otrzymają status Early Access, 

co umożliwi ich szybszą identyfikację w sieci i dostęp do nich, zanim zostaną 

oficjalnie opublikowane.  

http://app.mailinfo.clarivate.com/e/er?utm_campaign=Web%20of%20Science%205.27%20Release_SAR_2017&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1556&lid=34339&elqTrackId=f901f50b1af24921885dec29c4a8b226&elq=fa0a65f6802d4c1caa975c5a897e2f3a&elqaid=35518&elqat=1


 

Dodatkowym bonusem będzie opcja dziennych alertów wyszukiwania 

(search alerts), dodatkowa do alertów tygodniowych i miesięcznych. Wyniki 

wyszukiwań będą wysyłane wprost na Państwa skrzynkę mailową.     

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Clarivate Analytics news (LibGuide). 
 

ZAPRASZAMY! 
 

 

4. Katalogi centralne.  

 
Przypominamy, że na stronie Biblioteki UR w zakładce 

Pozostałe e-zasoby znajdują się linki do katalogów zewnętrznych o charakterze 

centralnym. Są to katalogi NUKat, KaRo oraz Bazy BN (Biblioteki Narodowej).   

 

NUKat jest  katalogiem centralnym, powstałym w 2002 r. z inicjatywy 

grupy bibliotek akademickich i Biblioteki Narodowej. Zawiera on opisy 

dokumentów  znajdujących  się w zbiorach polskich bibliotek,  a niekiedy 

też w zagranicznych (np. w Rzymie czy Paryżu).  Można więc w jednym miejscu 

uzyskać informacje o zasobach wielu bibliotek naukowych i akademickich. NUKAT 

obejmuje dane niemal kompletnej polskiej produkcji wydawniczej od 2002 

r. Obejmuje opisy  różnych  typów dokumentów: książek, czasopism, nagrań 

dźwiękowych, druków muzycznych, filmów, kartografii, ikonografii, dokumentów 

życia społecznego oraz starych druków.  

 

Wejście do katalogu: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat 

 

 KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) powstał w 2001 r. 

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Stanowi repozytorium 

profesjonalnych opisów bibliograficznych oraz pełni funkcję informacyjną. 

KaRo jest katalogiem centralnym, podobnie jak NUKat. Umożliwia wyszukanie 

lokalizacji dokumentów brakujących w danej bibliotece. Zastosowano w nim 

podział bibliotek na:  
 

 uniwersyteckie,  

 uniwersytetów technicznych i politechnik,  

 innych szkół wyższych, 

 bibliotek publicznych,  

 instytutów badawczych,  

 innych.  
 

Szybkie wyszukanie umożliwia też podział katalogów wg rodzajów na ogólne, 

artystyczne, ekonomiczne, humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, rolnicze i inne. 

Wejście do katalogu: http://karo.umk.pl/Karo/ 

http://app.mailinfo.clarivate.com/e/er?utm_campaign=Web%20of%20Science%205.27%20Release_SAR_2017&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1556&lid=34791&elqTrackId=8b782471fb974c0d91b674ea55e4a5e8&elq=fa0a65f6802d4c1caa975c5a897e2f3a&elqaid=35518&elqat=1
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat
http://karo.umk.pl/Karo/


Do baz Biblioteki Narodowej należą:  
 

 Centralny Katalog Książek Zagranicznych (1975-1986) 

 Centralny Katalog Książek Zagranicznych (od 1987 r.) 

 Centralny Katalog Książek Zagranicznych 

 Centralny Katalog Czasopism Polskich 

 

Wejście do katalogu: http://mak.bn.org.pl/w3.htm 

 

Wykaz siglów* bibliotek uczestniczących w centralnych katalogach Biblioteki 

Narodowej znajdą Państwo tutaj.  

 
*Siglum (z łac. singlae litterae – pojedyncze litery; l. mn. sigla) – symbol literowy lub literowo-cyfrowy będący 

oznaczeniem biblioteki, stosowany w katalogach centralnych przy podawaniu lokalizacji wydawnictw oraz 

wypożyczaniu międzybibliotecznym i informacji naukowej. 

 
 

 

5. Metody wyszukiwania bibliografii - cz. 1.  

 
Istnieje wiele metod poszukiwania bibliografii niezbędnej 

do celów naukowych.  Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z nich z nadzieją, 

że w znaczny sposób ułatwią odnalezienie potrzebnej literatury naukowej. 
 

Wyszukiwanie bibliografii do pracy dyplomowej, semestralnej itp. 
 

W zależności od stopnia zaawansowania autora, bibliotekarze kierują czytelników 

do różnych źródeł informacji. 
 

1) Określenie słów kluczowych 
 

Przed przystąpieniem do wyszukiwania literatury odpowiadającej tematowi pracy, 

należy określić słowa kluczowe, które w trafny sposób opiszą interesującą nas 

tematykę. Odpowiedni dobór słów kluczowych znacznie ułatwi poszukiwania 

wykonywane w dalszych krokach. 
 

Początkowo słowa kluczowe nie muszą być szczegółowe - ważne natomiast, 

aby opisywały temat poszukiwań. Jednak słowa te nie mogą być zbyt ogólne, 

bo w efekcie otrzymana ilość publikacji znacznie przekroczy ilość możliwą 

do przejrzenia. Zbyt szczegółowe słowa kluczowe mogą dać wynik znikomy (1, 2 

lub kilka prac) albo wręcz zerowy.  
 

Tak więc pierwszym zadaniem będzie określenie takich słów - kluczy, które dadzą 

w rezultacie kilkadziesiąt bądź najwyżej kilkaset prac. Przy takim wyniku istnieje 

już bowiem możliwość przeglądnięcia abstraktów, lub chociaż tytułów.  

 

CDN... 

 

http://mak.bn.org.pl/w3.htm
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=17


6. Po Narodowym Kongresie Nauki. 
 

Niezbędnik Akademicki (Nr 3 Listopad/Grudzień 2017) 

zamieścił artykuł Pana Romana Wilkoszewskiego pt. Po Narodowym Kongresie 

Nauki. Ze względu na wagę tematu, postanowiliśmy zamieścić najciekawsze 

fragmenty.  

 
Narodowy Kongres Nauki był największym wydarzeniem w historii polskiej nauki 

i szkolnictwa wyższego ostatnich lat. Stanowił zwieńczenie i podsumowanie niemal 

dwuletniej pracy nad przygotowaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Był też przedsięwzięciem intelektualnym i organizacyjnym oraz dialogiem środowiska 

akademickiego z rządem; merytoryczną dyskusją o najlepszych rozwiązaniach 

dla przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.  
 

W Kongresie wzięło udział niemal trzy tysiące przedstawicieli szkół wyższych, instytutów 

naukowych, gospodarki, biznesu i organizacji pozarządowych. Obradom towarzyszyły 

liczne seminaria i  panele poświęcone najbardziej aktualnym tematom dotyczącym nauki 

i  szkolnictwa wyższego. (...) 
 

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązań systemowych, uwzględniających m.in. 

nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, zmianę kształcenia doktorantów, nowe 

ścieżki kariery akademickiej, łączenie potencjału dyscyplin naukowych, a także zwiększenie 

finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 
 

Zwiększenie autonomii uczelni  
Konstytucja dla Nauki łączy się z podniesieniem znaczenia statutu uczelni, a także 

zwiększeniem roli rektora. W rozwoju szkoły wyższej ma pomóc nowy organ – rada uczelni, 

która w ponad połowie będzie się składać z przedstawicieli otoczenia społeczno-

gospodarczego. Jednocześnie dochowana zostaje najważniejsza tradycja akademicka – 

to sama wspólnota uczelni będzie dokonywała wyboru władz. Dodatkowo szkoła wyższa 

będzie oceniana jako całość, a nie jako poszczególne wydziały, co spowoduje wzmocnienie 

współpracy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauk oraz otworzy nowe możliwości. 
 

W artykule poruszono także kwestie nowego modelu kształcenia doktorantów, 

zwiększonych finansów, rozwiązań dla studentów oraz nowych ścieżek kariery 

akademickiej i zniesienia obowiązku habilitacji. 
 

Całość arykułu oraz informacje na temat Niezbędnika Akademickiego znajdą 

Państwo tutaj.  
 

 

7. Krótki przewodnik po autoplagiacie.  
 

Kolejnym ciekawym artykułem, który zamieścił Niezbędnik 

Akademicki (Nr 3 Listopad/Grudzień 2017) jest publikacja Pana Mariusza Kusiona 

zatytułowana Krótki przewodnik po autoplagiacie. Jest to niewątpliwie temat, 

który interesuje wszystkich autorów publikacji naukowych. Poniżej przytaczamy  

fragmenty tekstu:   

http://niezbednikakademicki.pwn.pl/?utm_source=email&utm_medium=button&utm_campaign=1044_1117_niezbednik_akademicki_20171117


 
Na temat autoplagiatu wypowiadają się prawnicy i etycy, wydawnictwa i uczelnie. 

Niektórzy traktują autoplagiat nawet jak przestępstwo, posługując się analogią 

do plagiatu. Tymczasem te dwa zjawiska łączy tylko podobna nazwa. Czy autoplagiat jest 

więc nielegalny? Jakie są jego skutki prawne? 

 
Brakuje definicji  

Termin „autoplagiat” nie pojawia się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(pr. aut.), ani w żadnym powszechnie obowiązującym akcie prawnym. Jest natomiast często 

stosowany przez wydawnictwa i redakcje, które w wytycznych dla autorów zastrzegają 

zakaz autoplagiatu (selfplagiarism) czy podwójnego publikowania (duplicate publication). 

Właśnie publikacja duplikatowa jest najczęściej wskazywanym rodzajem autoplagiatu. 

Z  drugiej strony, w  politykach wydawniczych zwykle ustanawia się też zasady dodruków, 

wznowień i kolejnych wydań, a  więc oznaczonych form ponownego udostępniania 

tych samych utworów. Nie ma powszechnie podzielanej definicji autoplagiatu. (...) 

 
Czy autoplagiat jest odmianą plagiatu?  

Nie. W rozumieniu prawa autorskiego nie można „splagiatować” samego siebie. Tak samo, 

jak okraść. Co prawda, również termin „plagiat” nie pojawia się w ustawie o prawie 

autorskim, lecz co do zasady w nauce prawa i orzecznictwie przyjęło się określać 

tym słowem naruszenie prawa twórcy do autorstwa jego utworu. Z kolei w artykule 115 

ust. 1 pr. aut. jest mowa o karze m.in. za przywłaszczenie sobie autorstwa albo 

wprowadzenie w  błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu. (...) 

 
Odszkodowanie za autoplagiat  

Nierzadko publikacja utworu wiąże się z  przeniesieniem praw autorskich do niego, 

na przykład na rzecz wydawcy. Odbywa się to najczęściej w drodze umowy sprzedaży, 

darowizny lub licencji. Wówczas autor z reguły może ponownie wykorzystywać fragmenty 

swojego utworu, a  nawet – jak określa to pr. aut. – „drobny utwór” w całości, o ile spełni 

wymogi prawa cytatu. (...) 

 

W dalszej części artykuł porusza problemy służbowego autoplagiatu oraz tego, 

co autoplagiatem nie jest. Ciekawe jest również podsumowanie autora:   

 

Wiele dziedzin działalności naukowej i artystycznej bazuje na odwołaniach, cytowaniu, 

zapożyczaniu, inspiracji, polemice czy (auto)krytyce. Powinno się zatem podchodzić 

z  ostrożnością do zarzutu kryptopowielania, aby nie powodować zahamowania postępów 

nauki. Pisanie bowiem o tym samym lub wykorzystywanie tych samych fragmentów/tabel 

/rozdziałów/wyników badań wcale nie musi stanowić autoplagiatu. Może być czymś 

normalnym, a nawet godnym pochwały, jak wydawanie poprawionych, zaktualizowanych 

lub poszerzonych wersji swoich prac. Należy to tylko jasno zaznaczyć. Trzeba przy tym 

wyraźnie stwierdzić, że autoplagiat nie jest odmianą plagiatu. Niemniej, zarówno 

za jedno, jak i drugie zachowanie naukowca mogą spotkać dotkliwe konsekwencje 

cywilnoprawne, finansowe i służbowe. 
 

Całość arykułu oraz informacje na temat Niezbędnika Akademickiego znajdą 

Państwo tutaj.  

 

http://niezbednikakademicki.pwn.pl/?utm_source=email&utm_medium=button&utm_campaign=1044_1117_niezbednik_akademicki_20171117


 

8. Życzenia świąteczne. 

 

 

 

 

W związku z nadchodzącymi 

Świętami Bożego Narodzenia, 

wszystkim naszym Czytelnikom  

życzymy radosnych i pełnych spokoju Świąt w rodzinnym 

gronie oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2018. 
 

 

Wesołych Świąt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  

 


