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Informujemy, że Biblioteka Główna z dniem 11-kwietnia 2011 r. rozpoczyna
redagowanie własnego NEWSLETTERA, który ma stanowić „szybką” i rzetelną formę
dotarcia do jak najszerszego kręgu Użytkowników. W przygotowywanych materiałach
zawarte będą najważniejsze informacje dotyczące:
 bieżących wydarzeń w Bibliotece,
 istotnych zmian w harmonogramach jej pracy;
 wszystkie informacje dotyczące nowych dostępów testowych i nowych subskrypcji
baz,
 nowości pojawiających się w ofercie Biblioteki z naciskiem na elektroniczne źródła,
 informacje o prowadzonych szkoleniach i warsztatach dla kadry naukowej, studentów
i osób zainteresowanych.
Wszystko w przystępnej, zwięzłej formie, przesyłane elektroniczną drogą na adresy
mailowe.
Równocześnie bez zmian pozostaje dotychczasowy układ elektronicznej
witryny Biblioteki Głównej, znajdujący się pod adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/
gdzie w panelu Aktualności znajdują się wszystkie bieżące informacje dotyczące jej
działalności i wydarzeń, które w skróconej formie będą przesyłane na adresy mailowe
wszystkich pracowników naukowych, aby dodatkowo trafić w ten sposób z informacją
do jeszcze szerszego kręgu Odbiorców.

1. Testowe dostępy:
1.1 Czasopisma z grupy Nature:
- Heredity; Nature Reviews Genetics; Nature Biotechnology; Nature Genetics; Nature Reviews
Microbiology; European Journal of Clinical Nutrition.
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Powyższe czasopisma w pełnych tekstach będą dostępne w sieci do dnia 14 maja 2011 roku.
Ścieżka dostępu ze strony Biblioteki: Strona Głowna Biblioteki -> e-Zasoby -> 1.7 testowane
źródła elektroniczne -> Nature Publishing Group

1.2 Baza czasopism pełno tekstowych Taylor & Francis:
W ramach dwumiesięcznego testowego dostępu do bazy istnieje możliwośd korzystania z
ponad 1300 czasopism z zakresu chemii, inżynierii, rolnictwa, geografii, prawa, matematyki
oraz medycyny. Testowy dostęp zapewnia również możliwośd korzystania z
prenumerowanego w wersji papierowej czasopisma British Poultry Science.
Ścieżka dostępu ze strony Biblioteki:
Strona Głowna Biblioteki -> e-Zasoby -> 1.7 testowane źródła elektroniczne -> Taylor and Francis

Lista tytułów:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/lista%20tytulow%20na%20strone%20-%20test.xls
lub dostęp do listy tytułów ze strony internetowej:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/T_and_F.html

2. BEZPŁATNE szkolenia z użytkowania baz danych – NOWOŚĆ!!!
Wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Rolniczego
zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez Bibliotekę Główną bezpłatnych szkoleniach
z użytkowania baz danych. Zostaną one przeprowadzone w Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Rolniczego (Al. Mickiewicza 24/28), I. p., pok. 118) w trzech terminach, zgodnie z
harmonogramem zamieszczonym poniżej:


ProQuest – 12 maja, godz. 10.00



Ovid (Wolters Kluwer) – 24 maja, godz. 10.00



Ebsco – 3 czerwca, godz. 10.00 (dodatkowo warsztaty)

Tematyka szkoleo:
 ogólne informacje o bazie: jej opis, ścieżka dostępu, tematyka zawartości poszczególnych baz,
typ dokumentów jakie zawiera,
 wyszukiwanie w bazie: opis sposobów przeszukiwania (proste i zaawansowane), stosowanie
znaków boolowskich (maskowanie, suma, różnica), pozwalających na większą relewantnośd
wyników wyszukiwania, omówienie zawartości wyników wyszukiwania,
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 dodatkowe funkcje: zarządzanie wynikami wyszukiwania, ustawianie allertów, personalizacja
strony, możliwośd zdalnego dostępu do bazy, inne produkty i usługi, z których można
skorzystad.
 Z powodów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności,
wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: szkolenie.w.bibliotece@ur.krakow.pl
Formularz dostępny pod tym adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Zgloszenie%20udzialu%20w%20szkoleniu%20z%20
uzytkowania%20baz%20danych.doc
lub ze strony internetowej:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/z_baz_maj-czerwiec.html/
 Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźd tutaj:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/z_baz_maj-czerwiec.html/
Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

3. Film szkoleniowy o tworzeniu raportów cytowań w Web of Science
Producent bazy Web of Knowledge udostępnił film szkoleniowy w wersji on-line,
przedstawiający w przystępnej formie zasady tworzenia raportów cytowao w Web of Science. Film
trwa ok 40 minut i można go obejrzed w każdej chwili na tej stronie z dowolnego komputera z
dostępem do Internetu:
https://www.brainshark.com/thomsonscientific/vu?pi=zGiz19kesAz23O6z0&intk=193246564
Aby przejrzed film szkoleniowy na komputerze (dowolne łącze) , należy:
1. wejśd na poniższy adres:
https://www.brainshark.com/thomsonscientific/vu?pi=zGiz19kesAz23O6z0&intk=193246564
2. zalogowad się (rejestracja nie wymagana)
3. zainstalowad dodatek WebEx Communications Inc.
4. oczekiwad na uruchomienie filmu szkoleniowego.
Instalacja wraz z logowaniem nie powinna zająd dłużej niż 2 minuty (w zależności od prędkości łącza
internetowego).

4. Nowe tytuły czasopism pełnotekstowych dostępne w bazie Springer
Link
Od marca 2011 roku w bazie Springer Link pojawiły się nowe 93 tytuły czasopism
pełnotekstowych. Lista nowych tytułów dostępna jest pod adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Lista%20nowych%20czasop%20wydaw%20Springer.pdf,
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lub pod adresem: http://biblioteka.ur.krakow.pl/springer.html
Pełna lista wszystkich prawie 2000 tytułów dostępna pod adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/journals2011_springer.xls.

Osoby, które nie są zainteresowane otrzymywaniem informacji z Biblioteki
Głównej w formie elektronicznego NEWSLETTERA, prosimy o przesłanie
wiadomości zwrotnej o treści ‘Nie’ na adres adrian.krawczyk@ur.krakow.pl w
temacie wpisując „REZYGNACJA”.
Dziękujemy!
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