
SZKOLENIE 
BIBLIOTECZNE

WSWFiT w Białymstoku



KONTAKT
 
Biblioteka WSWFiT w Białymstoku 
ul. Mickiewicza 49 
15-213 Białystok 
tel. (85) 713 15 91 
e-mail: biblioteka@wswfit.com.pl 
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PONIEDZIAŁEK nieczynna* 
WTOREK 10.00-14.00 
ŚRODA 10.00-14.00 
CZWARTEK 10.00-14.00 
PIĄTEK 10.00-14.00 
               14.00-18.00** 
SOBOTA 10.00-14.00** 
NIEDZIELA nieczynna

* możliwość jedynie zwrotu/przedłużenia wypożyczonych książek w dziekanacie. 
** biblioteka czynna tylko podczas zjazdów.
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A Aby zapisać się do biblioteki, zgłoś 
się z : 

- dowodem osobistym lub 
legitymacją studencką 

 

Po założeniu konta do wypożyczeń 
upoważnia Karta Biblioteczna 

(koszt karty 6 zł) 
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Jednorazowo można wypożyczyć: 
- 5 książek na 4 tygodnie (z możliwością 
przedłużenia), wyłącznie na własne konto. 
 
Zasoby czytelni: 
-Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy 
zainteresowani po okazaniu ważnego dokumentu 
z aktualnym zdjęciem. 
-można wynieść na zajęcia (po zostawieniu 
dokumentu) lub skserować na miejscu (20 gr za 
stronę), 
- można wypożyczyć na noc pod zastaw dokumentu 
(legitymacji). Książka wypożyczana jest pod koniec 
dnia pracy biblioteki i zwracana na początku 
kolejnego dnia pracy.  
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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 bądź 
telefonicznie. 
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.

0 5 S I N A I  D E S I G N E R S
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Przed zapisaniem się do biblioteki zapoznaj się 
z Regulaminem dostępnym na stronie 

WSWFiT 
 

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

Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do 
Regulaminu Biblioteki oraz uwag 

 i wskazówek bibliotekarza. 
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Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym 
Libra 2000, który umożliwia czytelnikom 
przeszukiwania on-line zbiorów bibliotecznych. 
 
Natomiast posiadaczom konta bibliotecznego 
daje możliwość rezerwowania i zamawiania 
publikacji przez Internet. 
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*Katalog jest dostępny na stronie: 

http://biblioteka.wswfit.com.pl/cgi-bin/LibraOpac.dll?A



Zaczynamy od nazwiska



Wyszukiwany wyraz należy wpisać z symbolem ** np. *pedagog*









Pełna sygnatura
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Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych w czytelni, 
przestrzegając określonych zasad: 
a)  możliwe jest przeglądanie stron WWW i poczty elektronicznej oraz 
wyszukiwanie informacji z różnych dziedzin wiedzy w zależności od potrzeb 
edukacyjnych; 
b)  zabronione jest korzystanie z komputerów w celu wykonywania czynności 
naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i 
danych; 
c)  można korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów; zabrania się 
instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących 
oprogramowaniach; 
d)  wprowadzanie do komputera własnych nośników danych może odbywać 
się tylko za wiedzą i zgodą bibliotekarza; 
e)  korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody 
(uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie). 



Centralne Katalogi komputerowe

NUKAT 

KaRo



NUKAT

Z dowolnego miejsca na świecie 

uzyskasz dostęp do informacji o 

zasobach wielu polskich bibliotek 

naukowych i akademickich. 

Dowiesz się, w której bibliotece 

daną książkę, film, nuty albo 

czasopismo możesz wypożyczyć, 

obejrzeć na miejscu albo poprosić o 

wypożyczenie międzybiblioteczne. 

Z katalogiem NUKAT oszczędzasz 

czas, w jednym miejscu masz wiele 

bibliotecznych katalogów. 



KaRo

KaRo (katalog rozproszony) 

pozwala na dostęp do 

informacji o zasobach wielu 

polskich bibliotek i ułatwia 

wyszukanie interesujących 

pozycji księgarskich, 

czasopism lub opisów 

bibliograficznych. KaRo należy 

traktować jako narzędzie 

uzupełniające polski centralny 

katalog NUKAT. 



Biblioteki i E-źródła

-Biblioteka Narodowa 
-Książnica Podlaska 
-Biblioteka CEN 
-Biblioteki Uczelni Wyższych 
-Ibuk Libra - czytelnia on-line 
 



Biblioteka Narodowa

- 
 



Książnica Podlaska

- 
 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A 
15-097 Białystok 

www.ksiaznicapodlaska.pl 



Biblioteka CEN

- 
 

ul. Złota 4 
15-016 Białystok 

http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/ 



Biblioteka UWB i PB

ul. Zwierzyniecka 16              
 15-333 Białystok 
http://biblioteka.pb.edu.pl/ 

ul. K. Ciołkowskiego 1K (Instytut Chemii - Kampus) 
15-245 Białystok 

https://bg.uwb.edu.pl/ 



Ibuk Libra - czytelnia on-line

- 
 

Serwis zawiera elektroniczne 

wersje podręczników 

akademickich i książek 

naukowych z nauk 

ekonomicznych, 

humanistycznych, 

matematyczno- 

przyrodniczych, społecznych i 

informatyki publikowanych 

przez najważniejsze polskie 

wydawnictwa naukowe, m.in. 

Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, 

Oficyna Wydawnicza IMPULS



ABY ZALICZYĆ SZKOLENIE BIBLIOTECZNE: 
 

-zapoznaj się z treścią powyższej prezentacji; 
- rozwiąż test zaliczeniowy; 

- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 
zaliczeniu, termin zostanie przesunięty na sesję 

poprawkową. 



JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZAPYTAJ! 
 

Chętnie pomożemy z zakresu: 
- obsługi baz danych, 

- poszukiwania informacji, 
- zasad konstruowania bibliografii i przypisów.


