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Biblioteka w nowym
roku akademickim
Nowy rok akademicki w Bibliotece Głównej rozpoczęliśmy zapraszając
studentów I roku. Bogatą ofertę Biblioteki przedstawiliśmy na łamach specjalnego wydania „Kuriera UEK” oraz na spotkaniach informacyjnych, zorganizowanych w piątek 1 października. Teraz chcielibyśmy zwrócić się z zaproszeniem do reszty naszej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do korzystania z bogatych, budowanych od 85 lat zbiorów, uzupełnionych elektronicznymi
archiwami najważniejszych wydawców naukowych (Elsevier, Springer), archiwami wydawców specjalistycznych (Emerald, OECD), bazami agregującymi czasopisma różnych wydawców (JSTORE, EBSCO, ABI/INFORM
COMPLETE – ProQuest, EMIS), serwisami książkowymi
ebrary, ibuk.pl czytelnia on-line, indeksem cytowań
Web of Knowledge, bazami faktograficznymi (Bankscope, CEIC, GMID) oraz innymi, cennymi źródłami.
Utrzymując bardzo wysoki poziom atrakcyjności
zasobów dołożyliśmy w ubiegłym roku akademickim
wiele starań, by zwiększyć poziom usług świadczonych
w naszej siedzibie i z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Obserwując rosnące zainteresowanie tą drugą opcją,
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przypomnijmy, że ze zdalnego dostępu skorzystać może
każdy pracownik i student UEK, pod warunkiem posiadania aktywnego konta w Bibliotece i niezalegania
z opłatami bibliotecznymi na kwotę większą niż 10 zł.
Przypomnijmy też, że te same warunki progowe + rejestracja w strefie WiFi Biblioteki pozwalają czytelnikom
na pełny dostęp do zdalnych zasobów w Bibliotece
z własnych laptopów. Zachęcamy zatem do częstych odwiedzin Biblioteki. Mamy nadzieję, że wyremontowana
w czasie tych wakacji część pomieszczeń Czytelni Głównej z zasobem Zeszytów Naukowych pomieści więcej
czytelników oraz poczytnych tytułów tej kolekcji.
Spodobają się też zapewne kserografy z funkcją skanowania do pliku, w które zostały zaopatrzone wszystkie
czytelnie Biblioteki. Wakacyjna przerwa wykorzystana

została także na migrację naszego systemu bibliotecznego do nowej wersji Virtua 2010. Operację tę wykonała jak zawsze firma VTLS, producent oprogramowania,
ale jej przebieg monitorowali pracownicy Biblioteki.
Mówiąc o katalogu komputerowym Biblioteki dodajmy,
że ten rok akademicki jest pierwszym, w którym od początku katalogi wszystkich naszych książek są dostępne on-line,
dzięki udostępnionej w marcu tego roku możliwości wertowania zdigitalizowanych kart katalogów klamrowego oraz
kartkowego. Komfort takiego wyszukiwania książek nie
jest wysoki, ale wyższy niż poprzednio, bo nie wymagający
fizycznej obecności w Bibliotece. Zmodernizowanym
katalogom towarzyszyć będą w tym roku nowsze, bardziej przyjazne interfejsy oraz znacznie uzupełniona zawartość baz własnych Biblioteki. Tu szczególną uwagę
chcemy zwrócić na bazę DOROBEK, a także BazEkon –
utworzoną w czerwcu tego roku wspólną platformę baz
GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE.
Zapraszamy także do naszej Sali Wystawowej,
o nowoczesnym wyposażeniu. W Sali eksponowana jest
obecnie wystawa promująca rok 2010 jako Europejski
Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Wystawa ta funkcjonuje od września jako impreza towarzysząca po raz pierwszy zorganizowanemu w naszej
siedzibie dorocznemu spotkaniu polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej (przypomnijmy, że nasze CDE
jest jednym z najdłużej działających w Polsce).
Choć nasi użytkownicy nie zobaczą oddanych we
wrześniu tego roku nowych, przesuwnych regałów posadowionych w naszych magazynach, ucieszyć ich powinna wiadomość, że zapewnią one lepsze warunki
przechowywania najstarszym czasopismom Biblioteki.
Zbiory te staną się może bardziej znane, gdy ukaże się
przygotowywany przez Bibliotekę z okazji niedawnego
roku jubileuszowego album prezentujący najciekawsze
dokumenty tej kolekcji. Powoli zaczną się też one pojawiać w zdigitalizowanej postaci w naszej Bibliotece Cyfrowej (wejście ze strony startowej Biblioteki http://
kangur.uek.krakow.pl). Mamy nadzieję, że październikowe obchody Tygodnia Open Access (18–24 X 2010)
spopularyzowały ideę otwartych zasobów wiedzy
wśród pracowników naukowych naszej Uczelni, których
pragniemy zachęcić do zamieszczania w tejże Bibliotece
Cyfrowej własnych utworów. Przypomnijmy, że od lutego zamieszczane są tam są pełne teksty doktoratów
obronionych na UEK.
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