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W numerze:
1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelni zewnętrznych
w październiku br.
2. Testowy dostęp do platformy JSTOR
3. Nowe tytuły książek on-line w ibuk.pl.
4. Ibuk.pl zmienia się w Ibuk libra - nowy sposób logowania.
4. Wirtualna Biblioteka Nauki - informacja o narodowym programie
publikacji naukowych w Otwartym Dostępie.
5. Więcej na temat ORCID.
6. Szkolenia z zakresu umiejętności przeszukiwania elektronicznych
źródłach informacji.
7. Tymczasowe zawieszenie wystawy Dzieje nauczania rolnictwa
w Krakowie.

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelni
zewnętrznych w październiku br.
Informujemy, że od 1 października 2013 r. obowiązuje nowy
harmonogram godzin otwarcia Biblioteki, aktualny na rok akademicki
2013/2014. Wydłużeniu ulegną godziny otwarcia Czytelni Studenckiej,
Katalogu oraz Czytelni Czasopism.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian są dostępne
na stronie: Godziny otwarcia Biblioteki.
Przypominamy również, że w związku z organizowanymi szkoleniami
bibliotecznymi dla studentów I roku Czytelnia Czasopism będzie
nieczynna do końca października br.

2. Testowy dostęp do platformy JSTOR
W

poprzednim

numerze

Newslettera

przekazaliśmy Państwu informację o testowym dostępie
do platformy czasopism on-line JSTOR. Dostęp testowy
został wznowiony 1 października br. i potrwa do dnia
30.11.2013 r.
Więcej szczegółów na temat bazy i jej zasobów znajdą Państwo
na stronie domowej Biblioteki Głównej UR. Wystarczy kliknąć tutaj.

3. Nowe tytuły książek on-line w ibuk.pl
Od dnia 1 września br. w bazie ibuk.pl
dostępnych

jest

siedem

książek, a wśród nich:


Podstawy biotechnologii

nowych

tytułów



Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego



Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych



Ustawa o lasach. Komentarz



Prawo ochrony środowiska
Z książek można korzystać w sieci Uczelni, jak również w domu

po uzyskaniu hasła zdalnego dostępu. W celu uzyskania hasła zdalnego
dostępu należy skontaktować się z Biblioteką.

4. Ibuk.pl zmienia się w Ibuk libra - nowy sposób logowania.

W związku ze zmianą interfejsu bazy Ibuk.pl zmienił się również
sposób logowania do bazy. Szczegółowe informacje na ten temat
zamieszczono w tabeli na bibliotecznej stronie informacyjnej:
biblioteka.ur.krakow.pl/ibuk.html (sekcja: "Jak korzystać").

5. Wirtualna Biblioteka Nauki - informacja o narodowym
programie publikacji naukowych w Otwartym Dostępie.
Na

stronie

i Szkolnictwa
narodowy

Ministerstwa

Wyższego

program

można

publikacji

Nauki
znaleźć

naukowych

w Otwartym Dostępie.
Umożliwia on pracownikom i studentom afiliowanym we wszystkich
polskich

instytucjach

naukowych,

akademickich

i edukacyjnych

publikowanie w czasopismach naukowych artykułów w Otwartym
Dostępie (Open Access), bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów.

Program znajduje się pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/informacja-onarodowym-programie-publikacji-naukowych-w-otwartym-dostepie.html

Finalne

wersje

artykułów

naukowych

opublikowanych

w Otwartym Dostępie zostają zamieszczone na otwartej licencji
w Internecie, skąd można je bezpłatnie pobierać. Ich autorzy zachowują
do nich wszystkie prawa.
Jednocześnie publikacje te przechodzą procedury recenzji i korekty
na takich samych zasadach, jak publikacje tradycyjne, co gwarantuje
ich wysoką jakość.
Inicjatywa

ta

obejmuje

obecnie

czasopisma

hybrydowe

wydawnictwa Springer (tak zwane czasopisma typu „Open Choice”),
których wykaz dostępny jest pod adresem:
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoiceTitles_2012.xls

W najbliższym czasie planowane jest nawiązanie współpracy
z innymi wiodącymi wydawnictwami naukowymi i rozszerzenie
programu o kolejne tytuły.
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa

Wyższego

w

ramach

Wirtualnej

Biblioteki Nauki.
Więcej

informacji

na

temat

narodowego

programu

publikacji

naukowych w Otwartym Dostępie znaleźć można na stronie:
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html.

6. Więcej na temat ORCID
ORCID (Open Researcher and Contributor
ID

Repository)

jest przydatnym

elementem

współpracującym z ofertą bazy Scopus. Jest to organizacja non-profit
próbująca

rozwiązać

problem

nieścisłości,

które

pojawiają

się

w nazwiskach autorów. Rozbieżności te, wynikające ze zmiany nazwisk,
różnej pisowni lub podobnych czy nawet takich samych nazwisk
i imion, utrudniają identyfikację autorów i ich dorobku. ORCID
stanowi unikalną bazę profili autorskich z różnych dyscyplin i sektorów
badawczych wielu krajów, która podejmuje współpracę z innymi
systemami identyfikacji autorów prac naukowych.
Rejestracji można dokonać poprzez http://orcid.org, by następnie
zaimportować do profilu swoje prace. ORCID - współpracując z bazą
Scopus - będzie automatycznie aktualizował dane umieszczone
w tej bazie.
Uproszczone zostały również procedury wyszukiwania poprzez
połączenie

listy

numerów

identyfikacyjnych

ResearcherID

oraz

identyfikatorów ORCID tych autorów, którzy posiadają numery RID.
Hiperłącza odsyłają autorów bezpośrednio do ich kont ORCID.

7.

Szkolenia

z

zakresu

umiejętności

przeszukiwania

elektronicznych źródłach informacji
Przypominamy

wszystkim

naukowym,

szczególnie

i magistrantów,

o

możliwości

opiekunom
inżynierantów
przeszkolenia

studentów z zakresu korzystania z zasobów
elektronicznych Biblioteki, a zwłaszcza krajowych i zagranicznych baz
danych. Jest to szczególnie przydatne przy pisaniu prac inżynierskich
i magisterskich, a także prac semestralnych.
Zgłoszenia

zajęć

szkoleniowych

przyjmuje

Oddział

Informacji

Naukowej Biblioteki Głównej. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się tutaj.

8. Tymczasowe zawieszenie wystawy Dzieje nauczania
rolnictwa w Krakowie
Informujemy,

że

w

okresie

od 2 września do 25 października 2013 roku
ekspozycja

wystawy

jest

zawieszona,

ze względu na przygotowania do wystawy poświęconej obchodom
jubileuszu 60-lecia Uczelni. Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z inauguracją
nowego roku akademickiego
życzymy wszystkim Pracownikom i Studentom
Uniwersytetu Rolniczego owocnego roku pracy
***
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