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1. Z biblioteki mogą korzystad studenci, 
pracownicy naukowi i administracyjni 
Uczelni.

2. W bibliotece dostępne są książki, czasopisma 
oraz prace licencjackie i magisterskie.

3. Książki można wypożyczad, natomiast 
czasopisma i prace dostępne są tylko do 
wglądu na miejscu.



4. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca. Po 
przekroczeniu terminu zwrotu za każdą książkę 
naliczana jest opłata za przetrzymanie w 
wysokości 50 groszy za dobę. 

5. Czas wypożyczenia książki można przedłużyd, 
zgłaszając to bibliotekarzowi przed upływem 
terminu zwrotu. Zgłoszenia można dokonad 
telefonicznie (w godzinach pracy biblioteki) 
lub mailowo. 



6. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych
Czytelnicy mogą korzystad z katalogu biblioteki dostępnego 
online na stronie Uczelni w zakładce „Student”



Po wejściu na stronę biblioteki online można korzystad z 
katalogów: alfabetycznego, tytułowego, serii wydawniczych, 
symboli UKD oraz haseł przedmiotowych. 



Katalog alfabetyczny – wyszukiwanie według nazwiska autora.



Po kliknięciu w nazwisko autora rozwija się lista wszystkich 
jego książek, jakie znajdują się w bibliotece. 



Po kliknięciu w odpowiedni tytuł widzimy szczegółowy opis    
danej książki, a poniżej listę wszystkich egzemplarzy wraz 
z informacją o ich dostępności.



W ten sam sposób wyszukujemy książki 
w pozostałych katalogach biblioteki.



Katalog tytułowy – wyszukiwanie według tytułu książki.



Katalog serii – wyszukiwanie według serii wydawniczej.



Katalog UKD – wyszukiwanie według symbolu Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej.



Katalog przedmiotowy – wyszukiwanie według haseł 
przedmiotowych Biblioteki Narodowej (tematów).



Można też wyszukiwad książki podając dowolne informacje 

wyszukiwawcze, takie jak częśd tytułu lub inny fragment opisu.



Wyszukując można podad od 1 do 3 informacji wyszukiwawczych, 
znajdujących się w całym opisie książki lub w jego wskazanej 
części, można też wybrad zakres lat wydania.



Pomocne mogą byd także zestawienia bibliograficzne, 
grupujące literaturę dotyczącą konkretnych zagadnieo.



Więcej możliwości ma Czytelnik, który korzysta z Profilu 
użytkownika. Po zalogowaniu na takim profilu można sprawdzid 
swoje konto i zarezerwowad potrzebną książkę. Profil 
użytkownika zakłada bibliotekarz, przydzielając hasło logowania.


