Knjižnica Instituta Ruđer Bošković
najveća hrvatska prirodoznanstvena knjižnica
Knjižnica svojim radom unapređuje usluge i kvalitetu podrške znanstveno-istraživačkom radu,
kako na Institutu Ruđer Bošković, tako i u cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici.
PROJEKTI

Tko je tko u hrvatskoj znanosti
(http://tkojetko.irb.hr)

CROSBI
(http://bib.irb.hr)

- projekt pokrenut 2001. godine
- baza podataka o hrvatskim
znanstvenicima u zemlji i inozemstvu
- podaci o više od 7000 znanstvenika

HRČAK
(http://hrcak.srce.hr)

- projekt pokrenut 1996. godine
- podaci o publikacijama koje su
napisali hrvatski znanstvenici
- 190000 znanstvenih i stručnih
radova zapisa
- 4000 cjelovitih radova

Centar za online baze podataka
(http://www.online-baze.hr)

- projekt pokrenut 2005. godine
- središnji portal hrvatskih
znanstvenih časopisa
- pristup preko 200 elektroničkih
inačica hrvatskih znanstvenih i
stručnih časopisa koji slijede ideju
otvorenog pristupa

- osigurava hrvatskoj akademskoj
zajednici mrežni pristup
bazama podataka i elektroničkim
časopisima

PROGRAMSKA RJEŠENJA ZASNOVANA
NA OTVORENOM KODU
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Kolokvij

Zotero – program za bibliografski
menadžment za koji Knjižnica IRB-a provodi
edukaciju među djelatnicima Instituta

EDUKACIJA

KEKS seminar
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Na Otvorenim danima IRB-a

Knjižnica već 11 godina održava Kolokvije Knjižnice IRB-a na kojima se predstavljaju stručna, kao i znanstveno-popularna predavanja
namijenjena djelatnicima IRB-a i knjižničarskoj struci. U svrhu edukacije korisnika provodi Kratke edukacijske knjižnične seminare (KEKS) koji
se sastoje od kratkih predavanja i radionica. Svoju djelatnost predstavlja i na Otvorenim danima IRB-a, upućujući na relevantne izvore
informacija u digitalnom okruženju.

Knjižnica na Facebooku

Knjižnica je među prvim knjižnicama u Hrvatskoj našla svoje mjesto na
društvenim mrežama Facebook i Twitter. Ukoliko još niste, pridružite nam se!
Informacije o knjižničnim kolokvijima također se mogu pratiti i na Facebooku.

Knjižnica na Twitteru

