N

owy rok akademicki w Bibliotece Głównej rozpoczęliśmy, zapraszając studentów
I roku na łamach specjalnego wydania Kuriera UEK oraz na spotkaniach
informacyjnych, zorganizowanych w sobotę, 6. października. Teraz chcielibyśmy
zwrócić się z zaproszeniem do reszty naszej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty zbiorów z zakresu nauk ekonomicznych, które
gromadzone są przez naszą Bibliotekę już od 88
lat. Własny zasób Biblioteki to ponad 300 tys. wol.
książek, 24 tys. tytułów czasopism. Dodatkowo
zapewniamy możliwość użytkowania ponad 100
baz danych. Pracownicy i studenci UEK będą mieli w tym roku akademickim dostęp do archiwów
najważniejszych wydawców naukowych (Elsevier,
Springer, Wiley-Blackwell) oraz indeksów cytowań Web of Knowledge i Scopus – zakup licencji
w pełni sﬁnansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie też możliwość skorzystania z baz specjalistycznych w obszarze nauk ekonomicznych: archiwów specjalizujących się w tej
dziedzinie wydawców (Emerald, OECD), specjalistycznych kolekcji agregujących czasopisma różnych wydawców (JSTOR, EBSCO), baz faktograﬁcznych (Bankscope, Amadeus, CEIC, Passport
GMID), informatorów gospodarczych (EMIS +
Municipium), źródeł prawnych (Lex), serwisów
książkowych (ebrary, ibuk.pl) i wielu innych. Zbiory elektroniczne dostępne są nie tylko w Bibliotece,
ale także na terenie całego kampusu. W budynku
Biblioteki osoby z aktywnym kontem bibliotecznym mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu
do internetu (strefa WiFi) – po zarejestrowaniu się.
Aktywacja konta w Bibliotece zapewnia także zdalny dostęp do znakomitej większości baz danych
– zgodnie z warunkami licencji wydawcy. O wysokiej atrakcyjności zasobów Biblioteki świadczą
statystyki ich użytkowania – w roku 2011 BG UEK
utrzymała najwyższą liczbę aktywnych czytelników
wśród bibliotek akademickich Krakowa – z wyłą-

czeniem Biblioteki Jagiellońskiej, która uznawana
jest za bibliotekę narodową.
Pełną informację na temat dostępnych źródeł
Biblioteka podaje na swojej stronie domowej w zakładkach: katalogi, czasopisma A-Z oraz e-źródła.
Wymienione zakładki tworzą trzon informacyjny
strony domowej razem z dwoma informatorami
naukowymi: bazą Dorobek i BazEkon. Pierwsza
z tych baz jest bibliograﬁą rejestrującą piśmiennictwo wszystkich pracowników naszej Uczelni, druga
to bibliograﬁczno-pełnotekstowa baza publikacji,
które ukazały się w wiodących polskich czasopismach/seriach wydawniczych z zakresu nauk ekonomicznych. BazEkon tworzona jest razem z bibliotekami SGH, UE Poznań, UE Wrocław i jest
obecnie składową Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Silnie frekwentowana strona domowa Biblioteki (średnio 1,5 mln odsłon rocznie) została
w grudniu 2011 roku gruntownie przebudowana
i dostosowana do standardów WAI. W roku 2012
strona otrzymała dostosowaną do nowej struktury angielską i rosyjską (nowość tego roku akademickiego) wersję językową. Uwagę pracowników
naukowych zwracamy na nowy element tej strony, jakim jest funkcjonująca od czerwca 2012 roku
zakładka Bibliometria.
Zapraszamy wreszcie do korzystania z naszych
agend, których wygląd i wyposażenie tak bardzo
poprawiły się w ostatnich latach. Przypomnijmy,
że agendy o największej liczbie odwiedzin są czynne siedem dni w tygodniu, niemal wszystkie obsługiwane są w trybie dwuzmianowym do późnych
godzin wieczornych. We wszystkich agendach są
komputery z dostępem do internetu, a w czytel-

niach nowoczesne kserografy z funkcją skanowania do pliku. Biblioteka dysponuje stanowiskami
przystosowanymi do potrzeb osób słabowidzących
(zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, lupy, powiększalniki, skanery,
drukarka brajlowska). Staramy się, by w Bibliotece można było czuć się swobodnie: zapewniamy
wolny dostęp do półek, umożliwiamy samodzielne
wypożyczanie książek z Wypożyczalni (automat na
terenie Wypożyczalni), samodzielne ich zwracanie
(czynny od maja tego roku automat przed Wypożyczalnią – tzw. wrzutnia). Dodajmy, że wiele spraw
w Bibliotece można przeprowadzić zdalnie wypełniając odpowiednie formularze (w tym: formularz
zgłoszenia publikacji do zakupu, formularz wypożyczenia międzybibliotecznego i inne). Zapraszamy do odnowionej w tym roku Czytelni Głównej.
Komfort korzystania z tej czytelni, ale także Czytelni Czasopism i Czytelni Europejskiej poprawić mają
pufy, które w październiku tego roku otrzymaliśmy
w darze w ramach programu „Biblioteka KPMG”.
W okresach sesji prosimy pamiętać o funkcjonującej na wniosek Parlamentu Studenckiego „Nocnej
Czytelni Sesyjnej”.
Indywidualną pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograﬁcznych, katalogowych, faktograﬁcznych, gospodarczych i prawnych oferują
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Szkolenia proﬁlowane dla grup seminaryjnych w zakresie obsługi baz danych można zamawiać u mgr
Danuty Domalewskiej – Zastępcy Dyrektora BG
(tel. 12 293 5726; domalewd@uek.krakow.pl).
Mamy nadzieję, że wizyty w Bibliotece okażą
się pożyteczne i przyjemne: że znajdziecie Państwo potrzebne publikacje, spotkacie się z profesjonalną obsługą. Będzie nam miło, jeśli spodobają Wam się również prezentowane u nas wystawy.
Serdecznie zapraszamy!
dr Anna Osiewalska
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