E-zasoby w Bibliotece Głównej AGH
Przegląd zasobów elektronicznych i katalogów w Bibliotece Głównej AGH jest możliwy z
poziomu strony głównej www BG AGH, przez zakładkę E-źródła i katalogi.
Warunkiem skorzystania z zasobów jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece
Głównej.
✓ Konto biblioteczne można założyć w Wypożyczalni i jest ono ważne do 31 października
każdego roku. Po tym terminie wymagana jest aktualizacja konta.
✓ Obecnie studenci, doktoranci i pracownicy AGH mają możliwość zdalnego zapisu.
✓ Zdalnie można również dokonać prolongaty konta lub aktualizacji danych na koncie
bibliotecznym za pośrednictwem adresu e-mail: udo@bg.agh.edu.pl.
Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego
miejsca na świecie za pośrednictwem Proxy Serwera. Nie jest to możliwe dla tych źródeł,
których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają.
Polskie i zagraniczne E-źródła można przeszukiwać w układzie:
✓ alfabetycznym

✓ dziedzinowym (tu wyodrębniono nauki humanistyczne).

Zapewniono dostęp m. in. do baz:
Academic Research Source eBooks (eBook Academic Collection)
EBSCOhost,
Emerald Insight,
JSTOR,
Springer Link,
Wiley Online Library ,
a także:
✓ Repozytorium Centrum Otwartej Nauki,
✓ IBUK Libra
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Biblioteka Główna proponuje na platformie e-learningowej e- szkolenie biblioteczne:
„Pierwsze kroki w Bibliotece Głównej AGH”.
Inne e-źródła:
✓ POLONA
Jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa
tego typu biblioteka w Polsce. Administratorem POLONY jest Biblioteka Narodowa.
Udostępniane są zasoby Biblioteki Narodowej jak i innych instytucji.
✓ Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)
Wiarygodny serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych online zbiorach polskich instytucji
nauki i kultury. Wspomniane wcześniej zasoby POLONY prezentowane są też przez
Federację Bibliotek Cyfrowych (FBC).
✓ Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA
EUROPEANA zapewnia cyfrowy dostęp do materiałów z zakresu dziedzictwa kulturowego
Europy. Prezentowane są tu również zbiory Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC).
Ponadto inne usługi i narzędzia badawcze dostarcza :
✓ Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki, np. utrzymanie stron WWW i profesjonalny
system przeprowadzania ankiet dla projektów i zespołów badawczych - bezpłatnie w domenie
ehum.psnc.pl)

