Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Nr 6/2014 (20)
(Listopad-Grudzień)

W numerze:
1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelni zewnętrznych
w okresie okołoświątecznym.
2. Zwroty angielskie przydatne przy pisaniu prac naukowych - cz. 2.
3. Nature - aktualności.
4. Katalog NUKAT - pomoc przy wyszukiwaniu materiałów.
5. Sumaryczny Impact Factor – zmora doktora.
6. Academica – nowe narzędzie Biblioteki Narodowej.
7. Roczniki statystyczne GUS dostępne w wersji online - przypomnienie.
8. Web of Science - jak przebiega proces oceny czasopism aplikujących
do bazy.
9. Życzenia świąteczne.

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i 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 zostaną umieszczone przed świętami na stronie
domowej Biblioteki.

2. Zwroty angielskie przydatne przy
pisaniu prac naukowych - cz. 2.
Korzystając ze strony internetowej pana Tomasza Chyrzyńskiego
(filolog anglista oraz doktor językoznawstwa ogólnego) zatytułowanej
Unlashed English (język angielski bez tajemnic) przedstawiamy
Państwu kolejną grupę zwrotów angielskich przydatnych tym razem
podczas uzasadniania swoich teorii:
Lp.

Zwrot

Tłumaczenie

1.

Thus

tak więc

2.

Thereby

3.
4.

Therefore
Because

5.

Since

6.

As

7.

Accordingly

8.
9.

In consequence
Hence

Przykładowe zastosowanie

Thus,
the
whole
project
cannot
be implemented.
tym samym
He broke all the rules and thereby, he was
expelled.
dlatego (też)
Profits, therefore, were down last time.
ponieważ
I argue with you because you are completely
wrong.
ponieważ
I decided to write it since I was asked
to do so.
gdyż
As you always come too late, I decided
not to wait for you.
z tego powodu, He won the election and accordingly
w związku z tym he became a chairman.
w konsekwencji
He did it and in consequence he was on time.
stąd, w związku He had credentials and hence they employed
z tym, dlatego też him.

Kolejne zwroty będzie można znaleźć w następnych Newsletterach.
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3. Nature - aktualności.
Nature na szczycie wykazu Journal Citation Report (JCR) z 2013
Nieprzerwanie od 6 lat grupa wydawnicza Nature pozostaje
numerem 1 w kręgu nauk multidyscyplinarnych z Impact Factorem (IF)
o wartości równej 42.351. Nature Communications oraz Scientific
Reports także dominowały w swoich kategoriach, zajmując
odpowiednio trzecie i piąte miejsce. Artykuły opublikowane przez
Nature stanowiły 10 z wiodących 20 tytułów (50%) w edycji 2013 JCR
(Science Edition) oraz 19 z wiodących 50 (38%), co daje liczby większe
niż osiągnięte przez jakiegokolwiek innego wydawcę. Siedemnaście
czasopism Nature zajęło pierwsze miejsca w jednej lub więcej kategorii
przedmiotowych.
Czasopismo elektroniczne Nature jest udostępniane od roku 2010
w ramach krajowych licencji akademickich z serwera wydawcy Nature
Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp
do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2014
dostęp do roczników 2010-2014 itd.), a roczniki z okresu licencji
(od 2010) będą archiwizowane na serwerze krajowym.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

4. Katalog NUKAT - pomoc przy
wyszukiwaniu materiałów.
NUKAT jest katalogiem centralnym zbiorów polskich bibliotek
naukowych i akademickich.
Od lipca 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKAT-u dane o swoich
bieżących i starszych nabytkach. Na końcu każdego opisu dokumentu
wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista nazw bibliotek
udostępniających ten dokument, a kliknięcie w nazwę biblioteki
pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.
W części Pomoc znajdują się wskazówki pozwalające na efektywne
korzystanie z katalogu NUKAT.
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W przypadku braku informacji o poszukiwanych dokumentach
w katalogach bibliotecznych, należy wziąć pod uwagę skorzystanie
z innych narzędzi: bibliografii zawartości, bibliografii przedmiotowych,
wyspecjalizowanych wyszukiwarek, pełnotekstowych baz danych.
Wejście do katalogu NUKAT znajdą państwo na stronie domowej
Biblioteki Głównej UR:

5. Sumaryczny Impact Factor
– zmora doktora.
Po raz kolejny w rozwiązaniu ważnego problemu przychodzi nam
z pomocą portal Edukacja informacyjna i Pani Ewa Rozkosz.
Jej artykuł zatytułowany „ Sumaryczny Impact Factor - zmora doktora”
przybliża tym razem sprawy związane ze współczynnikiem IF, rozważa
problemy z interpretacją tego współczynnika oraz wyjaśnia,
jak obliczyć sumaryczny impact factor (Sum IF) dla konkretnej osoby.
IF to wskaźnik wpływu (miara oddziaływania) obliczany
dla czasopism indeksowanych w Science Citation Index Expanded
oraz Social Sciences Citation Index (bazy bibliometryczne firmy
Thomson Reuters). Wyszukać go można w bazie Web of Science.
O istnieniu sumarycznego impact factora można dowiedzieć się
jedynie z rozporządzenia MNiSW, gdyż wskaźnik o takiej nazwie
nie występuje w ogólnie znanej polskiej czy zagranicznej literaturze
z zakresu bibliometrii. Pojawia się w niej natomiast wskaźnik wpływu
autora (impact factor autora).
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Jak obliczyć sumaryczny impact factor?
Konieczny jest dostęp do Web of Science (w przypadku pracowników
UR najlepiej korzystać ze strony Biblioteki UR).
Jeżeli szukany artykuł został opublikowany w czasopiśmie
posiadającym IF, po prawej stronie dostępny będzie link do Journal
Citation Reports (View the journal’s impact factor).
Ostateczne obliczenie wykonuje się w oparciu o wzór:

Sum IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …
gdzie:
n, m – rok publikacji artykułu autora/rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax – liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku;
Ay – liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku;
IFx – IF czasopisma x obliczony dla danego roku;
IFy – IF czasopisma y obliczony dla danego roku.

Problemy ze zbyt świeżym dorobkiem
Rozporządzenie nie rozstrzyga co uczynić, gdy część dorobku pochodzi
np. z lat 2012-2013, a najbardziej aktualna wersja Journal Citation
Reports do niedawna zawierała dane za rok 2011.
Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie przyjęcie
najbardziej aktualnego IF. Standardowo i tak cytowania artykułu
nie mają wpływu na wartość podawanego we wzorze IF.
Cały artykuł znajdą Państwo tutaj.

6. Academica – nowe narzędzie
Biblioteki Narodowej.
ACADEMICA
to
innowacyjne
narzędzie
pozwalające
na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie
całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi
elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy
bibliotek
zyskają
możliwość
natychmiastowego
dostępu
do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy
z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
Obecnie trwa tworzenie sieci bibliotecznej Academica. Oficjalna
inauguracja wypożyczalni odbędzie się w listopadzie b.r.
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Warto podkreślić, że system ACADEMICA jest całkowicie darmowy
i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki
partnerskie, jak i przez czytelników.
Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA
realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez
Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową
finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki.

Więcej informacji dotyczących nowej jakości wypożyczeń,
elastycznego systemu rezerwacji, ogromnej bazy publikacji oraz
legalnego źródła wiedzy znajdą Państwo na stronie ACADEMICA.
Wiele materiałów na temat projektu zawiera także najnowszy wpis
na blogu Warsztat Badacza Pana Emanuela Kulczyckiego.

7. Roczniki statystyczne GUS dostępne w wersji
online - przypomnienie.
Przypominamy, że w zasobach elektronicznych Biblioteki
Głównej UR znaleźć mogą Państwo wykaz publikacji statystycznych
GUS w formie elektronicznej, które są dostępne w naszej Bibliotece.
Na stronie domowej Biblioteki znajduje się spis Roczników, które można
przeglądać w Czytelni Czasopism i Informatorium (Al. Mickiewicza 24/28,
pok. 116) na komputerze obok stanowiska dyżurnego.

Na liście kolorem czerwonym zaznaczone są ostatnio otrzymane
publikacje (ostatnia aktualizacja - 20.10.2014).

Zapraszamy do korzystania.
8. Web of Science - jak przebiega
proces oceny czasopism
aplikujących do bazy.
Web of Science od lat jest bazą wiodącą na światowym rynku,
która wspomaga proces ewaluacji dorobku naukowego poprzez
monitorowanie i porównywanie dorobku naukowców z całego świata.
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Dane do oceny są niezbędne w wielu sytuacjach, np. kiedy
przygotowują Państwo wnioski do kolejnych stopni naukowych,
czy wnioski aplikacyjne o różnego rodzaju dotacje finansowe.
Dlatego warto się starać, by publikacje były umieszczane
w czasopismach, którym udało się przejść proces aplikacyjny do Web
of Science. A jeśli należą Państwo do Rad Naukowych
czy Redakcyjnych czasopism - warto postarać się, by również one
wystąpiły z wnioskiem aplikacyjnym do Web of Science i pomyślnie
go ukończyły.
Na polskiej stronie bazy Web of Science mogą Państwo znaleźć
materiały (również w języku polskim) dotyczące procesu selekcji
czasopism, które chciałyby załączyć swoje zasoby do bazy. Znajdą tam
Państwo również materiały (w języku angielskim) na temat procesu
selekcji materiałów konferencyjnych, a także książek.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.
9. 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 2015

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.
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