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Cyfrowa 

Zapytaj bibliotekarza 

Zaproponuj kupno książki 

Od dnia 1 października 2015 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęła działalność w nowych lokalizacjach. W związku z 

tym w jej strukturze, organizacji i sposobie funkcjonowania zaszły istotne zmiany, które zapewne stanowią utrudnienie w 

korzystaniu z jej usług. Chcąc temu zaradzić, planujemy w kolejnych numerach "Biuletynu" przedstawiać każdą agendę 

Biblioteki, jej lokalizację, organizację i zasady korzystania. Liczymy, że zawarte tu informacje okażą się pomocne, dlatego 

prosimy o uważne zapoznanie się z treścią. 

Ze względu na liczne zapytania jako pierwszy prezentujemy Oddział Informacji Naukowej. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: bg@uwb.edu.pl lub telefonicznie: 85 745 76 87. 

UWAGA! Zmiana godzin otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie świąt Bożego Narodzenia: 

24 grudn�a 
I NIECZYNNE 

2 stycznia 
23.12.2015 - 08.01.2016 r. 

18·00 - 15·00 (Kampus) 

9.00 - 15.00 (Akademicka) 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ 

li ul. Ciołkowskiego lK, 15-097 Białystok 
(budynek Instytutu Chemii, p. 1073) 
tel. 85 745 76 77, 738 81 27 
email: oin@uwb.edu.pl 

Godziny otwarcia: 

pon., śr.: 8.00-18.00 
wt., czw., pt.: 8.00-16.00 
sob.: 10.00-17.00 

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej prowadzi 

szeroką działalność informacyjną, naukową, dokumentacyjną, 

dydaktyczną i promocyjną. Z jego usług mogą skorzystać wszyscy 

użytkownicy, a wszelkie informacje udzielane są zarówno w oddziale , jak 

i telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. 

Pracownicy OIN zajmują się dodatkowo organizacją różnorakich 

szkoleń, w tym szkoleń bibliotecznych i praktyk dla studentów. 

Odpowiadają za wystawy, seminaria i konferencje naukowe, a także za 

prowadzenie strony internetowej Biblioteki. Dodatkowo w ramach 

działalności dokumentacyjnej pracownicy Oddziału opracowują własne 

bazy bibliograficzne. 

OFERTA USŁUG INFORMACYJNYCH 

� informacja katalogowa - informowanie o zasobach Biblioteki 

Uniwersyteckiej, pomoc w korzystaniu z katalogów w formie trady

cyjnej i elektronicznej, 

� informacja biblioteczna - wskazanie lokalizacji poszukiwanego 

dokumentu w bibliotekach krajowych i zagranicznych, 

� informacja bibliograficzna - pomoc przy poszukiwaniu 

materia-łów do prac seminaryjnych, magisterskich, naukowo-bada

wczych i sporządzaniu tematycznych zestawień bibliograficznych, 

� informacja rzeczowa - podawanie faktów, danych, nazwisk czy 

dat związanych z konkretnymi zapytaniami lub wskazanie źródeł. 

CZYTELNIA ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ 

Dysponuje 4 miejscami dla użytkowników oraz 3 stanowiskami 

komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz 

elektronicznych oraz ibuków. Jest dostępna dla wszystkich zaintere

sowanych. 

Udostępnia się tu zbiory z kolekcji Oddział Informacji Naukowej 

(wydawnictwa z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, 

nauki o informacji, czasopiśmiennictwa i prasoznawstwa). Rewers 

nie jest wymagany, a zamówienia realizowane są na bieżąco. 

Baza publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych UwB 
Gromadzi dorobek naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych UwB po 1990 roku. 

Baza prac licencjackich studentów UwB 
Zawiera opisy bibliograficzne prac licencjackich od 2008 roku. 

Baza prac magisterskich studentów UwB 
Zawiera opisy bibliograficzne prac magisterskich od momentu powstania uczelni jako 

Filii UW w Białymstoku do chwili obecnej. 

Baza prac doktorskich i habilitacyjnych 
Zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich 

i habilitacyjnych z lat 1996-2014. Prace doktorskie od 2015 r. są dostępne 

w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB {przejdź klikając tutaj) 

Baza publikacji o Uniwersytecie 
Zawiera opisy bibliograficzne publikacji dotyczących działalności Uniwersytetu, 

jego pracowników i studentów od 1997 r. 

UWAGA! Biblioteka nie posiada kopii prac licencjackich i magisterskich 

Redakcja: 

zespół Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. 

http://bg.uwb.edu.pl/
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=Dzialalnosc_informacyjna
https://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Uniwersytecka-im-Jerzego-Giedroycia-w-Bia%C5%82ymstoku/136836953054899
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/
http://pbc.biaman.pl/dlibra
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=Ask-a-librarian
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=Zaproponuj_kupno_ksiazki
http://libra.ibuk.pl/old_korpo_redirect/korpo.ibuk.pl/
bg@uwb.edu.pl
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=BPPND
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=BPLA
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=BPMA
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=BPDIH
http://bg.uwb.edu.pl/?pid=BPOU
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/
bg@uwb.edu.pl

