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2. Dublety czasopism, materiały do zabrania do domu bezpłatnie.

Informujemy i przypominamy, że w Bibliotece
Głównej dostępne są dodatkowe egzemplarze
czasopism i innych materiałów (broszur, książek) tzw.
DUBLETY*, które można bezpłatnie zabrać do domu!
W związku z tym, zachęcamy wszystkich
zainteresowanych do przejrzenia i korzystania
z możliwości bezpłatnego pozyskania tych materiałów.
W celu ułatwienia orientacji w oferowanym księgozbiorze, przygotowany został
specjalny spis dubletów, możliwy do pobrania pod adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Spis%20dubletow%20BG%20UR%20%2013.07.2012.pdf
Po odbiór dubletów prosimy zgłaszać się do: Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Rolniczego, Al. Mickiewicza 24/28, I piętro, pokój 112 A, w godzinach 07.30-15.00
*) Dublety dostępne do wyczerpania egzemplarzy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

3. Realizacja zbiorów zlokalizowanych w Magazynie przy
Al. 29 Listopada – PRZYPOMNIENIE**.

Wszystkim zainteresowanym Czytelnikom przypominamy, że od dnia 7 lutego
2012 r. została wznowiona realizacja zbiorów bibliotecznych przeniesionych do
Magazynu przy Al. 29 Listopada. Dotyczy to wszystkich pozycji w Katalogu
elektronicznym, które posiadają lokalizację „UR – Magazyn Al. 29 Listopada”.
Dotyczy to:
- wszystkich pozycji w Katalogu elektronicznym, które posiadają lokalizację „Magazyn 29
Listopada”,
- księgozbioru książek w zakresie sygnatur 1 – 76 927
- księgozbioru książek w zakresie sygnatur 100 000 – 104 999
- księgozbioru czasopism od sygn. 50 001-51 500 oraz 52 501-54 999,
- kilkunastu tytułów w zakresie sygnatur 55 000 i 500 000.
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Sposób zamawiania oraz inne informacje zostały omówione na stronie internetowej pod
adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci-wewnetrzne.html#magazyn-29-go-listopada
**) W okresie wakacyjnym realizacja zamówień z Magazynu przy al. 29-go Listopada nie jest
prowadzona.

3. Prawo Ochrony Środowiska – informacje o bazie.

Prawo Ochrony Środowiska to baza z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska,
która nie jest jedynie zbiorem publikacji z zakresu prawa, ale zawiera również
komentarze do ustaw, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące
aktów normatywnych w postaci interpretacji publikowanych aktów prawnych.
Aktualizacja bazy odbywa się co miesiąc.

Zawartość bazy:
1. Blisko 3500 ujednoliconych tekstów aktów prawnych z zakresu:









ochrony zasobów środowiska,
dostępu do informacji o środowisku,
programów ochrony środowiska,
gospodarki odpadami,
ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej,
przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
samorządu terytorialnego, organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu
ochrony środowiska,
przepisów o ochronie środowiska w Unii Europejskiej

2. Zalety:
 Możliwość wyszukania brzmienia aktu prawnego na konkretny dzień, z
uwzględnieniem bieżących aktualizacji;
 Komentarze specjalistów, oparty na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia,
z podaniem przykładów, rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w
danej sytuacji, wskazują na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem;
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 Kompletne polskie prawodawstwo - przepisy wydane i obowiązujące w okresie
ostatnich 5 lat, akty prawne wraz z wersjami czasowymi opublikowane w Dzienniku
Ustaw i Monitorze Polskim na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz wydane wcześniej, które
przestały obowiązywać w ciągu ostatnich 5 lat;
 Dodatkowo:





praktyczne wzory dokumentów opatrzone objaśnieniami co do zakresu stosowania,
regularnie powiększana baza odpowiedzi specjalistów na pytania Użytkowników,
praktyczne informacje publikowane przez Ministerstwo Środowiska,
informator teleadresowy

Szczegółowy spis zawartości bazy znajduje się tutaj.
Dostęp:
 Biblioteka Główna, Al. Mickiewicza 24/28, na jednym z komputerów w Czytelni
Pracowników Nauki, I piętro, pokój 116.

5. Baza Publikacji Pracowników Uniwersytetu Rolniczego.
Biblioteka Główna prowadzi bazę własną składającą się
z publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie. Składa się ona z blisko 11.000 rekordów, zawierających
rejestr publikacji pracowników naukowych za lata 1957 - 2010, które
ukazały się w czasopismach polskich i zagranicznych. Wyszukiwanie w
bazie jest możliwe po: nazwisku autora publikacji, nazwie czasopisma, w którym dana
publikacja się ukazała, po roku wydania oraz po słowach zawartych w tytule publikacji.

Dostęp:


Czytelnia Studencka i Katalog Biblioteki Głównej, Al. Mickiewicza 24/28.

UWAGA:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracowników naukowych
Uczelni o dostarczanie informacji o swoich najnowszych publikacjach. Informacje
bibliograficzne wraz z kserokopią publikacji można przekazywać osobiście do
Biblioteki Głównej do pokoju 117 lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres:
eczornak@ar.krakow.pl lub bachul@ar.krakow.pl
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6. Znów WAKACJE…

Na miły czas WAKACJI wszystkim Użytkownikom, Czytelnikom Serwisu
Informacyjnego oraz Sympatykom Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, życzymy udanego odpoczynku, wspaniałej pogody oraz samych miłych
wrażeń.

Udanych wakacji!

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowali:
mgr Adrian Krawczyk
mgr Anna Turek
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28

Otrzymali Państwo tę wiadomość, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach i nowościach
dotyczących elektronicznych źródeł informacji pojawiających się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wiadomość została wysłana zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 o Świadczeniu usług drogą
elektroniczną). Osoby, które nie są zainteresowane otrzymywaniem informacji z Biblioteki Głównej w formie „Serwisu
Informacyjnego Biblioteki Głównej”, prosimy o przesłanie wiadomości zwrotnej, w temacie wpisując „REZYGNACJA”.
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