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1. Zmiany w godzinach otwarcia Biblioteki w okresie świątecznonoworocznym
Dyżury w Bibliotece Głównej i Czytelniach na Wydziale Leśnym i Technologii
Żywności w dniach od 21 grudnia 2012 do 02 stycznia 2013.
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2. Zasady udostępniania księgozbioru Czytelni na Wydziale
Ogrodniczym
W związku z zamknięciem Czytelni na Wydziale Ogrodniczym informujemy, że istnieje
możliwość korzystania z części jej księgozbioru w Czytelni na Wydziale Leśnym
(przy al. 29-go Listopada 46), a także w Czytelni Studenckiej i Czytelni Pracowników
Nauki vel Profesorskiej (al. Mickiewicza 24/28). Więcej informacji dotyczących
zamawiania i realizacji można znaleźć tutaj.

3. Baza publikacji Pracowników Uniwersytetu Rolniczego
Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego
do przekazywania Bibliotece Głównej informacji o swoich najnowszych publikacjach
naukowych oraz ich kopii. Wszystkie otrzymane publikacje
są wprowadzane do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu
Rolniczego, o nazwie System Informacji o Publikacjach Pracowników
Naukowych Uniwersytetu Rolniczego.
Baza służy nie tylko celom informacyjnym dla pracowników i studentów, ale jest
również wykorzystywana podczas badań z zakresu bibliometrii (określania liczby
cytowań publikacji oraz oceny parametrycznej).
Więcej informacji na temat bazy można znaleźć tutaj.

4. Test bazy Book Citation Index
Przypominamy, że już tylko do 31 grudnia 2012
w ramach krajowej licencji akademickiej będzie
dostępny test bazy The Book Citation Index. Jest
ona najnowszym osiągnięciem firmy Thomson
Reuters - producenta baz cytowań zamieszczonych
na platformie Web of Knowledge.
Na bibliotecznej stronie informacyjnej można znaleźć szczegółowe informacje na temat
korzystania z bazy [link poniżej]. Znajdą tam Państwo również link do 35-minutowego
filmu szkoleniowego, stanowiącego instruktaż do korzystania z bazy. W przypadku
szkolenia on line zaleca się korzystanie z przeglądarki Internet Explorer. W celu
wyświetlenia filmu szkoleniowego na Państwa komputerze niezbędne może okazać się
zainstalowanie darmowego oprogramowania firmy Webex.
biblioteczna strona informacyjna dotycząca bazy The Book Citation Index

5. Dublety – oferta dla użytkowników Biblioteki
Informujemy, że przy wejściu do Katalogu Biblioteki Głównej UR (pok. 117),
Al. Mickiewicza 24/28 znajduje się regał, na którym gromadzone są dodatkowe
egzemplarze czasopism tzw. dublety oraz inne materiały (czasopisma, broszury), które
można bezpłatnie zabrać do domu.
W celu ułatwienia orientacji w oferowanym księgozbiorze, przygotowany został spis
dubletów, który można pobrać pod adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Spis%20dubletow%20BG%20UR%20%2028.05.2012.pdf
Po odbiór dubletów można zgłaszać się do Biblioteki Głównej UR, pok. 112a I. p.
(al. Mickiewicza 24/28) w godzinach 7.30-15.00. Dublety dostępne będą do wyczerpania
egzemplarzy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przejrzenia materiałów
i korzystania z możliwości ich bezpłatnego pozyskania.

6. Springer Exemplar – Words in Context – nowe możliwości bazy
Springer
Na stronie wydawcy Springer w zakładce
Springer´s Free Online Services (Darmowe
Usługi bazy Springer w sieci) udostępniony
został bezpłatny program Springer Exemplar words in context (http://www.springerexemplar.com/). Powstał on we współpracy
Springer Science and Business Media z Center for Biomedical and Health Linguistics,
w oparciu o zbiór ponad 200 000 pełnotekstowych artykułów. Jest to nowa forma
pomocy dla autorów, wydawców i całego środowiska naukowego w procesie
tworzenia publikacji. Program ułatwia właściwe umieszczenie konkretnych słów
lub fraz w kontekście. Jest to szczególnie przydatne w przypadku tłumaczenia tekstów
z języka polskiego na angielski.

W okienko wyszukiwawcze wpisujemy słowo lub frazę i po kliknięciu „search”
otrzymujemy wiersz tekstu z naszym wyrażeniem w nim osadzonym. Kolejne
kliknięcie wybranego wiersza prowadzi do pełnego tekstu odpowiedniego artykułu
z bazy Spinger. Istnieje też możliwość ograniczania wyników wyszukiwania –
do konkretnego tematu, tytułu czasopisma, roku czy kraju publikacji. Jest to więc
dodatkowe narzędzie wyszukiwania kontekstowego.
Przejrzyście ułożona strona przeszukuje ok. 1 900 tytułów czasopism Springera.
Aktualizowana na bieżąco tematyka obejmuje
nauki przyrodnicze, medycynę,
inżynierię, matematykę, informatykę i komputery oraz biznes i prawo.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi możliwościami
bazy oferowanej przez wydawnictwo Springer.

7. Życzenia świąteczne
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, wszystkim
Czytelnikom Serwisu Informacyjnego Biblioteki Głównej życzymy radosnych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2013
Wesołych Świąt!

