BIBLIOTEKA
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Z

apraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszej Biblioteki, w której znajduje się ponad 300 tysięcy woluminów
książek i 50 tysięcy woluminów czasopism drukowanych.
Przypominamy, że do części zbiorów bibliotecznych zapewniony
jest wolny dostęp – Wypożyczalnia, Czytelnie, Oddział Informacji
Naukowej – to ponad 75 tysięcy pozycji książkowych i ponad 800
tytułów czasopism.
Zapewniony jest także dostęp do około 22 tysięcy tytułów czasopism i 91 tysięcy tytułów książek w wersji elektronicznej. Zbiory
w wersji elektronicznej udostępniane są poprzez stronę internetową
Biblioteki www.kangur.uek.krakow.pl
W skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni wchodzi
także Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa, mieszcząca się przy
ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie. Większość zbiorów o tematyce
towaroznawczej, a także zbiór norm dotyczących tej dyscypliny
wiedzy dostępne są jedynie w tej lokalizacji.
Podstawowe źródło informacji o zasobach Biblioteki stanowi
katalog komputerowy, rejestrujący zarówno książki jak i czasopisma
oraz dokumenty elektroniczne.
Katalog obejmuje wszystkie książki pozyskane do zbiorów od
1993 r. oraz czasopisma od 1994 r. Jest on sukcesywnie uzupełniany
o tytuły czasopism z wcześniejszych lat.
Dodatkowym źródłem są zdigitalizowane katalogi: klamrowy
i kartkowy, zawierający informację o najstarszych zbiorach Biblioteki. Katalogi te dostępne są ze strony domowej Biblioteki.
W Sali Katalogowej w budynku Biblioteki znajduje się także
katalog kartkowy czasopism sprzed 1994 r.
Przypominamy użytkownikom Biblioteki o możliwości ustalenia
lokalizacji literatury, której nie posiadamy, poprzez Narodowy Uniwersalny Katalog – NUKAT, będący źródłem informacji o zbiorach
w polskich bibliotekach akademickich oraz innych naukowych np.
Bibliotece PAN, większych wojewódzkich, które przystąpiły do tego
projektu – link do katalogu NUKAT dostępny jest na stronie domowej. Znalezione tą drogą materiały biblioteczne, które znajdują
się poza Krakowem, można zamawiać poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, które realizowane są przez pracownika Biblioteki
na podstawie zamówienia złożonego pocztą elektroniczną, skierowaną do Wypożyczalni Międzybibliotecznej lub po wypełnieniu
elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego w zakładce:
Usługi, na stronie domowej Biblioteki.
Poprzez zakładki: Czasopisma od A-Z i E-źródła, zapewniony
jest dostęp do źródeł elektronicznych między innymi artykułów
z czasopism, książek, statystyk, indeksów cytowań – to aktualnie
ponad 100 komputerowych baz danych.
Dostęp do baz takich jak EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus,
Springer Link, Web of Knowledge, Web of Science, Wiley Online
Library jest możliwy dzięki licencji krajowej finansowanej w całości
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pracownicy i studenci UEK mają także możliwość korzystania
z pozostałych baz specjalistycznych z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych – to między innymi bazy Emerald, OECD iLi-
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Fot. Archiwum Biblioteki Głównej UEK

Wzorem lat ubiegłych witamy całą społeczność akademicką i zapraszamy do korzystania
ze wszystkich zbiorów Biblioteki Głównej, a także Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa.

brary, JSTOR, Bankscope, Amadeus, Passport GMID, Cambridge
Journals oraz źródeł prawnych takich jak Lex, czy też Infor Lex
Biblioteka, informatorów gospodarczych – EMIS, MUNICIPIUM,
serwisów udostępniających pełne teksty książek – ebrary, ibuk.
pl.czytelnia online.
Na stronie domowej Biblioteki znajdują się również informatory
naukowe: baza Dorobek i baza BazEkon. Baza Dorobek jest bazą
bibliograficzną, rejestrującą dorobek naukowy pracowników UEK,
natomiast BazEkon to bibliograficzno-pełnotekstowa baza publikacji, które zamieszczone są w wiodących polskich czasopismach
z zakresu nauk ekonomicznych. Baza ta, będąca częścią Wirtualnej
Biblioteki Nauki, tworzona jest aktualnie razem z bibliotekami
Szkoły Głównej Handlowej, oraz Uniwersytetów Ekonomicznych
w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach.
Od połowy 2012 r. funkcjonuje zakładka: Bibliometria, której
celem jest zebranie w jednym miejscu informacji, ułatwiających
pozyskiwanie przez pracowników UEK potrzebnych danych, dotyczących analiz bibliometrycznych, a także zakładka: CYTOWANIA
w BazEkon – jest to program bibliometryczny, który przetwarza
przypisy literatury w artykułach znajdujących się w tej bazie w celu
utworzenia liczby cytowań i obliczenia indeksu Hirscha autorom
artykułów bazy BazEkon. Pracowników zainteresowanych tą tematyką w sposób bardziej szczegółowy, zapraszamy do korzystania
z informacji, zamieszczonych w obrębie tychże zakładek.
Zbiory elektroniczne dostępne są tak na komputerach w Bibliotece, jak i na terenie całego kampusu. Zapewniamy także zdalny
dostęp pracownikom i studentom UEK posiadającym aktywne
konto biblioteczne – zgodnie z warunkami licencji poszczególnych
wydawców.
W budynku Biblioteki można korzystać – po zarejestrowaniu
się (druk rejestracyjny do pobrania w Sali Katalogowej Biblioteki
oraz w czytelniach) – z bezprzewodowego dostępu do internetu,
poprzez sieć Wi-Fi.
Zapraszamy całą społeczność akademicką do korzystania
z agend bibliotecznych, których większość dostępna jest od godz.
8.oo do 20.oo, także w soboty i niedziele (od godz. 9.oo do godz.
odpowiednio 15.oo i 14.oo). We wszystkich agendach udostępniających znajdują się komputery z dostępem do internetu, w czytelniach
kserografy z możliwością skanowania.

BIBLIOTEKA

Biblioteka posiada urządzenia pozwalające na samoobsługowe
wypożyczenia książek – automat, znajdujący się w Wypożyczalni, a także samodzielne zwracanie książek – tzw. wrzutnia, która
usytuowana jest w holu I p., obok Wypożyczalni.
Dysponujemy stanowiskiem dla osób słabowidzących i, co warto
podkreślić, także stroną internetową Biblioteki dostosowaną do
potrzeb tychże studentów.
Strona domowa Biblioteki ma swój odpowiednik w języku angielskim oraz w okrojonej wersji, rosyjskojęzyczną, z możliwością
sukcesywnego jej uzupełniania w miarę zainteresowania nią użytkowników.
Indywidualna pomoc w poszukiwaniach literatury o tematyce
ekonomicznej i pokrewnej, również prawnej, w dostępnych w Bibliotece zbiorach, a także możliwości jej znalezienia poza nią –
świadczona jest przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej,
usytuowanego na III p.
Pracownicy Zespołu ds. Promocji Biblioteki przy OIN organizują
okresowe wystawy, poświęcone w szczególności aktualnym polskim
i światowym wydarzeniom w dziedzinie ekonomii, współpracują
również z Biurem Osób Niepełnosprawnych, goszcząc przygoto-

wane przez BON wystawy – zachęcamy do zwiedzania wystaw
w naszej Sali Wystawowej.
Przypominamy pracownikom naukowym Uczelni o możliwości,
wzorem lat ubiegłych, zamawiania szkoleń prowadzonych przez
pracowników Biblioteki dla grup seminaryjnych w zakresie obsługi baz danych i nabycia umiejętności wyszukiwania literatury
na zadany temat. Terminy szkoleń można umawiać u mgr Danuty
Domalewskiej – zastępcy Dyrektora
Biblioteki Głównej ds. Zbiorów (e-mail: domalewd@uek.krakow.pl;
tel. 12 293 57 26).
Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i wszystkich pracowników Biblioteki!

Elżbieta Golec-Nycz
Dyrektor Biblioteki Głównej UEK

ScienceDirect – nie tylko dla inżynierów
ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną, zawierającą przede wszystkim czasopisma
z zakresu chemii, ﬁzyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania,
nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych wydawnictwa Elsevier.
W bazie znajdziemy też publikacje o tematyce socjologicznej czy psychologicznej.

D

ostęp do serwisu od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej
przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z listy ScienceDirect Freedom
Collection, w tym około 1700 tytułów z rocznikami od 1995 do
bieżącego oraz archiwa ponad 200 tytułów niekontynuowanych.
Wyszukiwanie w bazie ScienceDirect jest dostępne przy pomocy okna szybkiego wyszukiwania, stale widocznego w górnej
części ekranu, które pozwala też na wyszukiwanie obrazów (grafiki,
wykresy, mapy).
W celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego badania należy wybrać zakładkę Search, aby skorzystać z opcji wyszukiwania
zaawansowanego (Advanced Search). Opcja ta daje możliwość
przeszukiwania zawartość całej bazy (All) lub według rodzaju publikacji (Journals, Books, Reference Works, Images). Advanced Search
umożliwia wyszukiwanie według słów kluczowych, tytułu, autora,
numerów ISBN oraz ISSN, afiliacji, jak również wyszukiwanie w abstraktach, pełnych tekstach oraz w bibliografii. Jednocześnie możemy
określić ramy czasowe, zakres tematyczny czy rodzaj dokumentu
(np. video lub wykres w przypadku obrazów, artykuł lub recenzja
książki w przypadku materiałów z czasopism)
Warto zwrócić uwagę na tzw. wyszukiwanie eksperckie (Expert
Search), dające możliwość wyszukiwania przy pomocy operatorów
Boole’a.
Serwis pozwala użytkownikowi na utworzenie swojego konta
(zakładki My settings i My alerts), a następnie zakładanie różnego
rodzaju alertów (Search Alerts, Volume/Issue Alerts), tworzenie

list ulubionych tytułów czy zapisywanie wyników wyszukiwania.
Zawartość bazy można przeglądać wybierając zakładkę Publications. Publikacje ułożone są w porządku alfabetycznym. Aby
przeglądać materiały według tematów należy z Menu po lewej
stronie ekranu wybrać Browse by Subject.
Po określeniu wszystkich kryteriów należy wybrać przycisk Limit
to. Wyniki wyszukiwania będą uporządkowane alfabetycznie. W kolumnie Access (po prawej stronie) znajdziemy informację na temat
rodzaju dostępu (np. pełny tekst, tylko abstrakt, Open Access).
Baza ScienceDirect jest dostępna na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej, a także z dowolnego miejsca poza
Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK
posiadających aktywne konto biblioteczne. Na stronie domowej
Biblioteki należy wybrać zakładkę E-źródła/Zdalny dostęp i na
alfabetycznej liście źródeł odnaleźć link do serwisu.
Szczegółowych informacji na temat baz danych będących w zasobach Biblioteki Głównej UEK udzielają pracownicy Oddziału
Informacji Naukowej (p. 310, III piętro BG UEK). Pytania można
przesyłać także drogą mailową na adres info@uek.krakow.pl lub
wi@uek.krakow.pl.

Kinga Filipiak
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej UEK
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