
Wyższa Szkoła
Wychowania Fizycznego 
i Turystyki w Białymstoku Szkolenie

Biblioteczne



Biblioteka
WSWFiT

ul. Mickiewicza 49

15-213 Białystok

tel. (85) 713 15 91 

e-mail: j.kazberuk@wswfit.com.pl

wypozyczalnia@wswfit.com.pl

http://wswfit.com.pl/s,biblioteka,35.html



Godziny pracy

* biblioteka czynna tylko podczas zjazdów.

PONIEDZIAŁEK nieczynna
WTOREK 10.00-14.00
ŚRODA 10.00-14.00
CZWARTEK 10.00-14.00
PIĄTEK 10.00-14.00
               13.00-17.00*
SOBOTA 10.00-14.00*
NIEDZIELA nieczynna



Jak się zapisać do biblioteki ?

Wystarczy kontakt z bibliotekarzem: napisać maila (wypozyczalnia@wswfit.com.pl),

podać imię i nazwisko, numer albumu, aktualny numer tel. oraz adres e-mail. 

W odpowiedzi na maila bibliotekarz prześle login i hasło do logowania.

Każdy nowy użytkownik, składa jednorazowo podpis na tzw. karcie zapisu, którą można

podpisać podczas najbiższej wizyty w bibliotece.



Logowanie do systemu



Logowanie do systemu



Logowanie do systemu



Wypożyczalnia

Jednorazowo można wypożyczyć:
5 książek na 4 tygodnie (z możliwością jednorazowego przedłużenia), wyłącznie przez własne konto.

Za przetrzymanie książek naliczana jest kara w wysokości 0,10 zł za dzień za każdą książkę.

Prosimy pamiętać o przedłużaniu terminów wypożyczenia. W przypadku przetrzymania książki, zostanie wysłane
przypomnienie drogą mailową. Czytelnik może przedłużyć termin zwrotu książki o kolejny miesiąc, osobiście w bibliotece,
mailowo oraz telefonicznie.

Biblioteka zastrzega sobie prawo nie przedłużenia terminu zwrotu książki, gdy jest ona poszukiwana przez innych
czytelników.

 



Czytelnia

4 stanowiska komputerowe (z dostępem do Internetu)
do przeglądania katalogów i baz własnych biblioteki.

Ze zbiorów Czytelni korzysta się na miejscu po okazaniu dyżurującemu pracownikowi ważnego dokumentu
tożsamości, karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej.
Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie do półek można korzystać bez ograniczeń.
Zbiory magazynowe (książki lub czasopisma) udostępnia się na miejscu czytelnikom, którzy wcześniej złożą
zamówienie przez konto czytelnika.
Artykuły z czasopism można skserować na miejscu (20 gr za stronę).
Należy zachować ciszę (wyciszenie tel.kom.)
W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

W Czytelni znajduje się:

Zasady korzystania z Czytelni 



Regulamin

Przed zapisaniem się do biblioteki zapoznaj się z Regulaminem dostępnym na stronie
WSWFiT w Białymstoku

http://wswfit.com.pl/s,regulaminy,864.html

Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu Biblioteki oraz uwag
 i wskazówek bibliotekarza.

 



Klikając zakładkę START (będąc
zalogowanym na własnym
koncie) przejdziemy do
wyszukiwania. 
Domyślnie pojawia się ekran
wyszukiwania prostego -
możemy jednak przejść do
wyszukiwania zaawansowanego,
gdzie znajduje się więcej opcji
wyszukiwania.

Procedura elektronicznego wypożyczenia książki



Wpisujemy w odpowiednie pole
wyszukiwany termin i
uruchamiamy polecenie "zacznij
przeszukiwanie".

Przeszukiwanie w katalogu KOHA



Po dokonaniu wyboru
poszukiwanej pozycji należy
zaznaczyć dany tytuł, który jest
jednocześnie linkiem.

Wybór pozycji w katalogu KOHA



Na wyświetlonej stronie czytelnik
otrzymuje informację o danej
książce, a także jej status (czas
wypożyczenia).

W kolumnie "akcja" określone są
czynności, jakie można wykonać
czytelnik:
-zamów- książka do wypożyczenia,
-zarezerwuj- książka u czytelnika,
-na miejscu- książka dostępna
tylko w czytelni.

Wybór pozycji w katalogu KOHA 2



Po dokonaniu wyboru, należy
potwierdzić swoją decyzję
przyciskiem „Potwierdź”
Nie należy zaznaczać opcji
SCHOWEK gdyż jest on jedynie
źródłem bibliografii.

Potwierdzenie zamówienia książki



Po prawidłowym zamówieniu lub
rezerwacji danej pozycji użytkownik
otrzymuje mejlem informację, że
jego zamówienie zostało przyjęte do
realizacji.

Potwierdzenie zamówienia książki



Użytkownik otrzymuje e-mail
informujący o zrealizowaniu
jego zamówienia. Rezerwacja
zamówionej książki ważna
jest 3 dni robocze. 

Potwierdzenie zamówienia książki



ABY ZALICZYĆ
SZKOLENIE
BIBLIOTECZNE:

-zapoznaj się z treścią powyższej prezentacji

oraz zakładką na stronie biblioteki e-źródła

(http://wswfit.com.pl/s,ezrodla,860.html);

- rozwiąż test zaliczeniowy;

- w przypadku nieusprawiedliwionej

nieobecności na zaliczeniu, termin zostanie

przesunięty na sesję poprawkową.


