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Zasady korzystania z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w czasie pandemii

UŻYTKOWNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA 
NASTĘPUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA: 

1. UŻYWANIA MASECZEK
2. DEZYNFEKCJI RĄK
3. ZACHOWANIA DYSTANSU



Zasady korzystania z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w czasie pandemii

Limity osób korzystających 
jednocześnie z poszczególnych agend 
Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 Czytelnia Humanistyczna – 7 osób
 Czytelnia Ogólna – 5 osób
 Wypożyczalnia – 1 osoba
 Oddział Informacji Naukowej  – 2 osoby
 Biblioteka Ekonomiczna – 4 osoby
 Biblioteka Humanistyczno-Społeczna

– 5 osób
 Biblioteka Pedagogiczna – 6 osób
 Biblioteka Prawnicza – 12 osób

 książki z wolnego dostępu podaje
bibliotekarz;

 stanowiska komputerowe w czytelniach są
udostępniane w ograniczonym zakresie
wyłącznie w celu skorzystania z katalogów;
w Oddziale Informacji Naukowej dodatkowo
dostęp do 2 komputerów z możliwością
drukowania;

 użytkownicy mogą korzystać
z samoobsługowego skanera w Czytelni
Ogólnej;

 pokoje pracy indywidualnej są wyłączone
z użytkowania do odwołania;

 ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
zachęca się użytkowników do skracania
czasu korzystania z agend Biblioteki do
niezbędnego minimum;

 osoby  przejawiające symptomy infekcji
proszone są o niekorzystanie z Biblioteki
osobiście.



System biblioteczno-informacyjny 
Uniwersytetu w Białymstoku

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Biblioteka Główna

KAMPUS – Wydział Chemii, 15-245 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1K, tel. 85 745 76 87
ul. Akademicka 2 , 15-267 Białystok, tel. 85 745 76 72

Biblioteki specjalistyczne
Biblioteka Ekonomiczna
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, tel. 85 745 77 14
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek – piątek 9.00-15.00, sobota 9.00-15.00, niedziela 9.00-13.00
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok, tel. 85 745 73 39
Godziny pracy Czytelni: poniedziałek 9.00-16.00, wtorek – czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00, podczas 

zjazdów studentów studiów niestacjonarnych: sobota 9.00-14.00, niedziela 9.00-13.00
Godziny pracy Wypożyczalni: poniedziałek – piątek 9.00-14.00, podczas zjazdów studentów studiów 

niestacjonarnych: sobota 9.00-14.00, niedziela 9.00-13.00
Biblioteka Prawnicza
ul. Mickiewicza 1, 15-203 Białystok, tel. 85 745 71 66
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek – piątek 9.00-15.00, sobota 9.00-15.00, niedziela 9.00-13.00
Biblioteka Humanistyczno-Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego
Plac NZS 1, 15-097 Białystok, tel. 85 745 71 09
Godziny pracy: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9.00-16.00, środa 9.00-18.00



System biblioteczno-informacyjny 
Uniwersytetu w Białymstoku

Biblioteki Wydziałowe
Biblioteka Wydziału Biologii
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, tel. 85 738 84 12
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
Biblioteka Wydziału Chemii
ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, tel. 85 738 80 49
Godziny pracy: poniedziałek, środa – piątek 9.00-15.00, wtorek 9.00-18.00; 

jedna sobota w miesiącu 9.00-15.00
Biblioteka Wydziału Fizyki
ul. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok, tel. 85 738 81 84
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9.00-17.00
Biblioteka Wydziału Matematyki 
ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok , tel. 85 738 83 40; 85 738 82 99
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-17.00
Biblioteka Wydziału Filologicznego
ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok, tel. 85 745 75 21
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Lt-08221 Vilnius, Kalvariju g. 143 tel. 003705 (276 67 39) 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-16.30



Informacje o Bibliotece Głównej

KAMPUS – WYDZIAŁ CHEMII
ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok

 CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką
Wydziału Chemii
W czytelni udostępnia się zbiory z zakresu

filozofii, religii, nauk społeczno-
-ekonomicznych, przyrodniczych
oraz czasopisma.

 WYPOŻYCZALNIA
 ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

Parter

ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok

 CZYTELNIA HUMANISTYCZNA
z księgozbiorem historycznym, prawniczym, 
filologicznym i artystycznym.
W czytelni udostępnia się zbiory specjalne 
oraz zbiory z CENTRUM 
DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ 

I piętro 



Godziny pracy Biblioteki Głównej

ul. Akademicka 2
CZYTELNIA HUMANISTYCZNA z księgozbiorem podręcznym 

KAMPUS – WYDZIAŁ CHEMII ul. K. Ciołkowskiego 1K
CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Wydziału Chemii

WYPOŻYCZALNIA
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

poniedziałek, środa – piątek 9.00-15.00
wtorek 9.00-18.00

jedna sobota w miesiącu 9.00-15.00

TERMINY PRACY W SOBOTY BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 
NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ BU



Zbiory Biblioteki Głównej

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne w zakresie odpowiadającym 
potrzebom uniwersytetu, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych: filozofii, 
logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, socjologii, prawa, nauk 
filologicznych (w tym białorutenistyki), pedagogiki i psychologii, ekonomii oraz nauk 
biologicznych i ścisłych. Szczególną wagę przywiązuje się do gromadzenia wydawnictw 
mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości naszego regionu. 
Księgozbiór Biblioteki Głównej z kolekcją humanistyczną na koniec 2019 roku 
obejmował: 
Druki zwarte (książki) i ciągłe – 457 357 woluminów
Czasopisma - 122 921 woluminów
Zbiory specjalne - 15 799 woluminów i jednostek
Ogółem - 596 077 woluminów i jednostek

Biblioteka Główna w roku 2019 prenumerowała: 
Czasopisma krajowe – 123 tytuły
Czasopisma zagraniczne – 9 tytułów
Obecnie Biblioteka posiada w swoich zbiorach ok.  600 tys. woluminów. Biblioteka 
udostępnia swoje zbiory w czytelniach oraz na zewnątrz poprzez wypożyczalnie: miejscową 
i międzybiblioteczną. Z księgozbiorów biblioteki mogą korzystać pracownicy 
i studenci Uniwersytetu w Białymstoku oraz użytkownicy spoza uczelni na zasadach 
określonych Regulaminem Biblioteki Uniwersyteckiej. 

https://bg.uwb.edu.pl/bu/images/Regulamin_funkcjonowania_BU_28.09.2020-_za%C5%82%C4%85cznik.pdf


Źródła informacyjne on-line

1. Katalogi biblioteczne
Katalog Centralny systemu biblioteczno-informacyjnego UwB (CEN); Katalog Biblioteki

Narodowej; NUKAT; KaRo
2. Bazy bibliograficzne
Bibliografia Narodowa: Katalog BN
Bibliografie specjalne: „Polska Bibliografia Bibliologiczna”, „Przekłady literatury

polskiej”
Bibliografie regionalne: Bibliografia województwa podlaskiego
Bibliografie dziedzinowe: Bibliografia BARA, Polska Bibliografia Literacka, Bibliografia 

geografii polskiej, Bibliografia Historii Polskiej, Bibliografia staropolska, Pedagog, 
Baza BazEkon

3. Czasopisma elektroniczne/Wydawnictwa elektroniczne
– zob. https://bg.uwb.edu.pl/bu/czytaj/bazy-danych

4. Biblioteki cyfrowe
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
5. Repozytoria naukowe
Repozytoria dziedzinowe
Repozytoria instytucjonalne: Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

http://katalogi.uwb.edu.pl/F/?func=file&file_name=base-list
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat
http://karo.umk.pl/Karo/
https://www.bn.org.pl/
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=12
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=29
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=29
http://katalog.ksiaznicapodlaska.pl/
http://bar.ibl.waw.pl/
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale/33350,Bibliografia-Historii-Polskiej.html
http://www.staropolska.pl/bibliografia/index.html
http://aleph.uni.opole.pl/F/?func=find-b-0&local_base=uop03
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/
https://bg.uwb.edu.pl/bu/czytaj/bazy-danych
https://fbc.pionier.net.pl/
http://pbc.biaman.pl/dlibra
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/








Strona BU – zakładka e-zasoby



Strona BU – zakładka e-zasoby



Wydawnictwa elektroniczne
Wirtualna Biblioteka Nauki

Sciene Direct - Elsevier – baza interdyscyplinarna obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej 
corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 
archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. W czerwcu 
2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o  pakiety książek. W sumie w 2018 roku jest 
dostępnych ponad 5000 tytułów książek z lat 2010-2018.
Scopus – baza interdyscyplinarna, zawiera abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-
przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 23 000 
recenzowanych czasopism (z których ponad 3600 to czasopisma typu Open Access), ponad 145 000 
książek, 560 serii książkowych, 8 mln sprawozdań konferencyjnych.
Wiley – baza obejmuje wszystkie 1400 czasopism z kolekcji "Full Collection 2018" z nauk ścisłych, 
humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.
Nature i Science – w bazach znajdują się artykuły z czasopism: „Nature” - obejmuje prace z nauk 
przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych  i ekonomicznych, i „Science” – obejmuje 
prace z dziedziny nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we 
współczesnym świecie.  Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników 
archiwalnych. 
Web of Science – platforma interdyscyplinarna obejmuje podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet 
Citation Connection. W skład podstawowych indeksów cytowań wchodzą m.in..: Science Citation
Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), 
Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975), baza Journal Citation Reports (JCR, 
roczniki od 2008). 
EBSCO – pakiet podstawowy obejmuje 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających 
czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search
Complete, Business Source Complete, Health Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych). 

http://bg.uwb.edu.pl/?pid=Wydawnictwa_elektroniczne
https://wbn.icm.edu.pl/
http://bg.uwb.edu.pl/redirect.php?link=ddfb62d3bc45bce72c4f84b420153d63
http://bg.uwb.edu.pl/redirect.php?link=ddfb62d3bc45bce72c4f84b420153d63
http://vls.icm.edu.pl/ss.html
http://vls.icm.edu.pl/ss.html
http://vls.icm.edu.pl/ss.html
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://science.sciencemag.org/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=S1i6fE6JlqPTvDHHTHb&preferencesSaved=
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731763C0635073756355632453E5223E364D36513689360E327E330133603&stsug=AiakI8_1GTWYLZ1YRzdpF9wx9Lj-HMmrl239gegT6tjyLBDdsDga0hL5sVSEBj9NJafGNhyL_fqLD48o9DIYH6EJM343g2idPy44XJRAXIsjd4W0WOyBF-NALhbifk


Wirtualna Biblioteka Nauki



Udostępnianie zbiorów

♦ na miejscu w czytelniach:
Czytelnia Humanistyczna z księgozbiorem historycznym, prawniczym, filologicznym,

i artystycznym. Udostępnia się również zbiory specjalne oraz zbiory z Centrum 
Dokumentacji Europejskiej.

Czytelnia Ogólna z Biblioteką Wydziału Chemii, udostępnia się zbiory z zakresu 
filozofii, religii, nauk społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych oraz czasopisma.

♦ przez wypożyczanie na zewnątrz:
Wypożyczalnia
Wypożyczenia krótkoterminowe, tygodniowe (dotyczy księgozbioru czytelnianego)

♦ w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych

♦ przez zdalny dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych
(od roku akademickiego 2018/2019 studenci aktywujący konto w BU otrzymują 
dostęp do wydawnictw elektronicznych – wygenerowane hasło zostanie 
przesłane na mail podany w systemie USOS).





Akademicka 2

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA 
z księgozbiorem historycznym, prawniczym, 
filologicznym i artystycznym.
W czytelni udostępnia się zbiory specjalne 
oraz zbiory z CENTRUM DOKUMENTACJI 
EUROPEJSKIEJ 

I piętro 



Czytelnia Humanistyczna z księgozbiorem 
podręcznym – I piętro



Czytelnia Humanistyczna z księgozbiorem 
podręcznym – I piętro

W CZYTELNI HUMANISTYCZNEJ można skorzystać z księgozbioru z zakresu historii, filologii,
prawa i sztuki. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia 
Humanistyczna”. Można również skorzystać ze zbiorów specjalnych, m.in.: ze starodruków, druków zwartych 
wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych wydanych do 1918 roku, kartografii, grafiki, 
muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako 
kolekcja „Zbiory Specjalne”. 

W CZYTELNI można skorzystać również ze zbiorów CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ. 
Są to zbiory dotyczące wszystkich aspektów działalności Unii Europejskiej. W zbiorach CDE znajdują się książki, 
czasopisma, broszury oraz CD-ROM-y pozyskiwane z Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
w Luksemburgu. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia CDE”. 

Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy poprzez stanowisko znajdujące się na parterze przy 
szatni. Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać z systemu eduroam. System pozwala na uzyskanie 
dostępu do Internetu sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi 
administratorami, po wcześniejszej konfiguracji. 

https://eduroam.uwb.edu.pl/


Biblioteka dla niepełnosprawnych

Sprzęt dla osób niewidomych i niedowidzących jest 
udostępniany w Czytelni Humanistycznej na I piętrze. 
Niewidomi i osoby niedowidzące mogą skorzystać tam z: 
• autolektora, 
• komputera posiadającego zainstalowany syntezator 
mowy powiększający oraz przekształcający tekst na pismo 
Brajla,
• urządzenia dotykowego pozwalającego uzyskać dostęp 
do informacji graficznej,
• powiększalnika dołączonego do stanowiska 
komputerowego, 
• drukarki brajlowskiej, 
• przenośnej elektronicznej maszyny do pisania, służącej 
do nauki Brajla oraz jako przenośny notatnik, 
• odtwarzacza elektronicznej książki mówionej,
• telewizora LCD przeznaczonego dla osób 
niedowidzących i niedosłyszących – zestaw kina 
domowego (odtwarzacz Blu-ray, dekodowane formaty, 
głośniki),
• wieży HIFI (wzmacniacz, odtwarzacz CD, magnetofon 
kasetowy, głośniki),
• powiększalnika stacjonarnego (dostępnego również 
w Czytelni Ogólnej) manualnie powiększającego obraz 
znajdujący się przed kamerą od 4 do 30 razy. 



Kampus 
– Wydział Chemii

CZYTELNIA OGÓLNA 
z Biblioteką Wydziału Chemii
WYPOŻYCZALNIA
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

Parter



Czytelnia Ogólna 
z Biblioteką Wydziału Chemii – Kampus

Wydział Chemii, parter



Czytelnia Ogólna 
z Biblioteką Wydziału Chemii – Kampus

Wydział Chemii, parter

W CZYTELNI OGÓLNEJ znajduje się księgozbiór z zakresu filozofii, religii, 
nauk społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych. 

Udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę.

W CZYTELNI można skorzystać: z 2 stanowisk komputerowych z dostępem 
do katalogów, ze skanera i z terminala do obsługi Cyfrowej Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej - ACADEMICA. 
Z CZYTELNI można wypożyczać książki ma okres krótkoterminowy 
i tygodniowy.



Oddział Informacji Naukowej
– Kampus. Wydział Chemii, parter



Oddział Informacji Naukowej – Kampus 
Wydział Chemii, parter

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ oferuje dostęp do zasobów informacyjnych 
w Internecie, umożliwiając wgląd do katalogów setek bibliotek i innych placówek naukowych 
oraz systemów informacyjno-bibliograficznych na całym świecie. 
Pracownicy ODDZIAŁU udzielają informacji: bibliograficznych, bibliotecznych, katalogowych 
i rzeczowych (faktograficznych); bezpośrednio, telefonicznie lub e-mailowo. 
W ramach prac dokumentacyjnych rejestrowane są publikacje pracowników naukowo-
dydaktycznych UwB, prace licencjackie i magisterskie absolwentów UwB, prace doktorskie 
i habilitacyjne obronione na UwB oraz publikacje  o UwB. 
Oddział Informacji Naukowej posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
które służą wyłącznie do poszukiwań informacji naukowych. Pracownicy i studenci UwB 
mają bezpłatny dostęp do baz danych/wydawnictw elektronicznych. Zestawienia tematyczne, 
które są wynikiem poszukiwań użytkowników, można wydrukować, zapisać na dysku 
przenośnym – pendrivie, wysłać na swoje konto e-mail.

http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-02526?func=scan-list&local_base=pub01
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-02526?func=scan-list&local_base=pub01
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-02634?func=find-b-0&local_base=M02
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-03252?func=find-b-0&local_base=M01
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-03601?func=find-b-0&local_base=D01
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-04190?func=find-b-0&local_base=D02
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/6GIYVKVS6UIT8UG6A9JIRS1MCCHP1EENVH7S725T6U6DMA3DH7-14623?func=find-b-0&local_base=pub02
https://bg.uwb.edu.pl/bu/czytaj/bazy-danych


Zasady udostępniania zbiorów w czytelniach

Użytkownicy korzystający z czytelń Biblioteki Głównej są zobowiązani do:
 ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

UŻYWANIA MASECZEK, DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ ZACHOWANIA
DYSTANSU,

 pozostawiania w szatni okryć wierzchnich,
 okazania dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, legitymacji

elektronicznej lub karty czytelnika wraz z dowodem tożsamości
(w przypadku użytkowników spoza uczelni),

 wpisania się na listę obecności,
 zarejestrowania u dyżurującego bibliotekarza przyniesionych ze sobą książek,

czasopism lub innych materiałów mogących wchodzić w skład zbiorów
bibliotecznych,

 zgłoszenia chęci wykonywania kopii ksero lub przy pomocy aparatu cyfrowego,
 wyłączenia telefonów komórkowych,
 niewnoszenia na teren czytelń jedzenia, mogącego zabrudzić lub

uniemożliwić korzystanie ze zbiorów,
 zachowania ciszy.



Wypożyczalnia 
– Wydział Chemii, Kampus



Wypożyczalnia 
– Wydział Chemii, Kampus

Wypożyczalnia (parter)
 Wypożyczalnia książek jest całkowicie skomputeryzowana. Automatyczny system

ALEPH rejestruje wszelkie operacje związane z zapisem czytelnika,
zamówieniem, rezerwacją i wypożyczeniem książki, jej zwrotem i prolongatą,
drukowaniem upomnień, naliczaniem kar za przetrzymywanie książek.

 Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji podzielonej na dwie części:
„Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”.

 Podstawę wypożyczenia stanowi elektroniczna legitymacja studencka.
 Od 1 października 2018 dostępna jest usługa Libsmart Payment – zdalny sposób

dokonywania opłat należnych Bibliotece Głównej (np. za nieterminowe zwroty
książek do Wypożyczalni).



Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
– Wydział Chemii, Kampus

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (parter)
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, 
doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. 
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, 
artykuły z czasopism, mikrofilmy, których nie posiadają biblioteki białostockie, 
w przypadku zamówień zagranicznych – biblioteki w Polsce. 
W tym zakresie Biblioteka Główna współdziała z największymi bibliotekami 
w kraju i na świecie. 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje również zamówienia na własne 
zbiory do innych bibliotek polskich i zagranicznych. 
Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie 
w Czytelni Ogólnej w Kampusie. 
Aby złożyć zmówienie należy wydrukować i wypełnić formularz dostępny 
on-line na stronie BU oraz wysłać jego skan na e-maila: wmb@uwb.edu.pl lub 
złożyć osobiście w Wypożyczalni. Usługa jest odpłatna. Więcej informacji na 
stronie Biblioteki Uniwersyteckiej: https://bg.uwb.edu.pl/bu/o-bibliotece/185-
struktura/638-wypozyczalnia-miedzybiblioteczna

mailto:wmb@uwb.edu.pl
https://bg.uwb.edu.pl/bu/o-bibliotece/185-struktura/638-wypozyczalnia-miedzybiblioteczna
https://bg.uwb.edu.pl/bu/o-bibliotece/185-struktura/638-wypozyczalnia-miedzybiblioteczna


Jak aktywować legitymację 
w Bibliotece Głównej?

 UWAGA! Do realizacji wszystkich operacji (wypożyczenie, zamawianie) 
w agendach Biblioteki Głównej niezbędna jest legitymacja studencka! Książki zamówione 
wydawane są tylko właścicielowi konta lub osobie przez niego upoważnionej (właściciel 
karty pragnący upoważnić drugą osobę do korzystania z konta, jest zobowiązany zgłosić się 
osobiście do Wypożyczalni)! 

 AKTYWACJA LEGITYMACJI JEST MOŻLIWA RÓWNIEŻ W BIBLIOTECE 
SPECJALISTYCZNEJ NA WYDZIALE MACIERZYSTYM! Dotyczy studentów Wydziału Ekonomii 
i Finansów, Wydziału Prawa, Wydziału Nauki o Edukacji, Wydziału Historii i Stosunków 
Międzynarodowych. 



Katalogi komputerowe

Katalog centralny Biblioteki Uniwersyteckiej zawiera pełną informację o zbiorach bibliotecznych 
Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu w Białymstoku. 

KATALOG  KOMPUTEROWY   DOSTĘPNY   JEST: 

 Z  DOWOLNEGO  KOMPUTERA  Z  DOSTĘPEM  DO  INTERNETU  
POD  ADRESEM: http://bg.uwb.edu.pl/

 na stanowiskach komputerowych udostępnianych w Bibliotece Uniwersyteckiej.

W skład Katalogu Centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego UwB (CEN)  wchodzą:
 Katalog Biblioteki Głównej (BG) zawiera dokumenty znajdujące się w Bibliotece Głównej, w kolekcji humanistycznej 

(BHU), w Centrum Dokumentacji Europejskiej. 

 Katalogi Bibliotek specjalistycznych:

 Katalog Biblioteki Ekonomicznej (BWE)

 Katalog Biblioteki Wydziału Fizyki (BWF)

 Katalog  Biblioteki Pedagogicznej (BPP) 

 Katalog  Biblioteki Prawniczej (BWP)

 Katalog Biblioteki  Wydziału Biologii (BIO) 

 Katalog Biblioteki Instytutu Chemii (BIC)

 Katalog Biblioteki Wydziału Matematyki (BIM)

 Katalog Biblioteki Instytutu Informatyki (BII)

 Katalog  Biblioteki Humanistyczno-Społecznej (WHS) ; Katalog Biblioteki Filii UwB w Wilnie (WIL) 

http://bg.uwb.edu.pl/
https://katalogi.uwb.edu.pl/F?func=scan-list


Wyszukiwanie dokumentów w katalogu

Wejdź na STRONĘ BU i wybierz katalogi – zakładka KATALOGI.



Opcje wyszukiwawcze

Wybierz opcję WYSZUKAJ lub odpowiedni INDEKS, według którego 
chcesz przeszukiwać katalog, np. TYTUŁ.



Hasło wyszukiwawcze

Wprowadź słowo lub kilka słów np.: „Ekonomia i płeć” i potwierdź 
ENTEREM lub kliknij DALEJ.



Lista wyszukiwanych pozycji

Pojawi się lista wyszukiwanych pozycji, 
kliknij wybrany tytuł.



Wybierz lokalizację – miejsce udostępniania książek

Jeżeli chcesz obejrzeć, który z egzemplarzy jest do wypożyczenia lub tylko 
dostępny na miejscu w Czytelni Ogólnej lub 

w Czytelni Humanistycznej – kliknij w rubryce Lokalizacja – skrót BG. 
Skrót BG – oznacza książkę dostępną w Bibliotece Głównej.



Tabela z konkretnymi egzemplarzami 
– wypożyczenie książki

W oknie ukaże się tabela z konkretnymi egzemplarzami pozycji i kolekcjami. 
Jeżeli chcesz zamówić książkę, dany egzemplarz musi mieć status Wypożycza się, 

a obok nie powinno być Terminu zwrotu, kliknij następnie link Zamówienie. 
Jeżeli chcesz zarezerwować wypożyczoną książkę (przy danym egzemplarzu 

znajduje się termin zwrotu), wykonaj takie same czynności jak przy zamawianiu 
wolnego egzemplarza.



Okno logowania do systemu bibliotecznego

Następnie pojawi się polecenie zalogowania się. 
Wpisz numer legitymacji i hasło (otrzymują Państwo na swojego e-maila), 

potwierdź ENTEREM lub kliknij DALEJ.



Swoje zamówienie potwierdź ENTEREM lub kliknij DALEJ.

Okno zamówienia



Szczegóły  zamówienia

W następnym oknie dotyczącym szczegółów zamówienia potwierdź 
zamówienie ENTEREM lub kliknij DALEJ. 

Na tym etapie zamówienie zostało zarejestrowane.



Pamiętaj!

Jeżeli chcesz wyszukać następną pozycję, należy wrócić do Indeksów
lub do opcji Wyszukaj na głównym pasku menu katalogu.

Po pierwszym wprowadzeniu danych (nr legitymacji elektronicznej), 
komputer zapamiętuje nasz numer aż do momentu wylogowania się 
z systemu.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swojego konta (wypożyczenia, 
zamówienia, termin zwrotu) – kliknij MOJE KONTO. 
Zaloguj się i postępuj zgodnie z podpowiedzią na ekranie.

Aby się wylogować kliknij Wyloguj, po zakończeniu bieżącej sesji 
zostaniesz wylogowany z systemu – kliknij DALEJ.

Zamówione książki z kolekcji na KAMPUSIE odbieramy i zwracamy 
do Wypożyczalni na Kampusie, zaś książki zamówione z kolekcji na 
AKADEMICKIEJ odbieramy i zwracamy na ul. Akademicką 2.



Konto czytelnika

Funkcja MOJE KONTO pozwala na:
 kontrolę stanu konta – opcja WYPOŻYCZENIA informuje o liczbie pozycji wypożyczonych 

przez czytelnika, HISTORIA WYPOŻYCZEŃ to lista książek wcześniej wypożyczonych, ale 
już zwróconych, ZAMÓWIENIA to lista zamówionych książek przez czytelnika, 
TRANSAKCJE FINANSOWE to kwota pieniężna wynikająca z przetrzymania książek,

 przedłużanie pozycji wypożyczonych z magazynu Biblioteki – przy użyciu opcji 
PRZEDŁUŻ WSZYSTKO na ekranie WYPOŻYCZEŃ, lub pod numerem konkretnej pozycji 
należy kliknąć PRZEDŁUŻ. 

 kontrolę zamówień – opcja ZAMÓWIENIA – usuwanie niepotrzebnych zamówień (aby 
usunąć niepotrzebne już zamówienie należy wejść w ZAMÓWIENIA, na liście zamówień 
kliknąć na cyfrę w pierwszej kolumnie w wierszu usuwanego zamówienia, gdy otworzy się okno 
zamówienia użyć przycisku usuń w górnej części okna). Nie można usuwać zamówień ze 
statusem w realizacji lub na półce rezerwacji, a więc funkcja ta jest aktywna przez krótki okres 
czasu od momentu złożenia zamówienia. 

 UWAGA! Przedłużenie musi być dokonane przed upływem terminu zwrotu!



Korzystanie z pozycji na miejscu w Czytelni

Wyszukujemy pozycję przez indeksy lub opcję wyszukaj. Klikamy tytuł jaki 
pojawił się na liście naszego wyszukiwania. Zob. slajdy: Opcje 

wyszukiwawcze, Hasło wyszukiwawcze,  Lista wyszukiwanych pozycji. 
Następnie klikamy w rubryce Lokalizacja – skrót BG.



Okno z egzemplarzami

Wybieramy pozycję dostępną w Czytelni, zapisujemy dane dotyczące 
książki, jak: tytuł, autorzy, rok wydania, kolekcję, sygnaturę i udajemy się 

do odpowiedniej czytelni. 
Informacja dotycząca lokalizacji książki znajduje się w rubryce Kolekcja.



Kolekcje Biblioteki Głównej 
W zależności od przeznaczenia czytelniczego, 

rozmieszczenia zbiorów w bibliotece

KAMPUS – WYDZIAŁ CHEMII, 
ul. K. Ciołkowskiego 1K
Czytelnia Ogólna – Kampus
Czytelnia Ogólna – Magazyn zewnętrzny
Czytelnia Ogólna – Gabinet R. Kaczorowskiego 

Czasopisma – Kampus
Czasopisma - Magazyn zewnętrzny
W CZYTELNI OGÓLNEJ
Wypożyczalnia – Kampus
Wypożyczalnia - Magazyn zewnętrzny
W WYPOŻYCZALNI
Oddział Informacji Naukowej
W ODDZIALE INFORMACJI 
NAUKOWEJ

ul. Akademicka 2

Czytelnia Humanistyczna
Zbiory Specjalne
Zbiory CDE
W CZYTELNI HUMANISTYCZNEJ 



Usługi reprograficzne

Skanowanie – Czytelnia Ogólna (Kampus) 
– usługa bezpłatna

Drukowanie – Oddział Informacji Naukowej (Kampus) 
– usługa płatna (strona A4 czarno-biała – 0,30 gr.)



Realizacja zamówień

 Zamówienia z kolekcji „Wypożyczalnia
- Kampus” realizowane są w ciągu 20 minut.

 Zamówienia z kolekcji „Wypożyczalnia
– Magazyn zewnętrzny” realizowane są
według następującego schematu:

 zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia
wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne
– odbiór od godz. 10.00

 zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 zamówienia po godz. 12.00 – realizacja

następnego dnia
 zamówienia złożone w piątek po 12.00 oraz

w weekend są realizowane w poniedziałek
od 10.00.

W październiku czas realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu.



Realizacja zamówień

 Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni:  nie wlicza się dnia
zamówienia, niedziel i dni świątecznych.

 Czytelnik może posiadać na koncie do 10 książek.

 Studenci z dwoma fakultetami do 15 książek.

 Książki wypożyczane są na miesiąc.

 Za przetrzymane książki pobierana jest opłata w wysokości 0,25 zł
(za każdy dzień, od książki). Dni, w których biblioteka jest zamknięta
nie są wliczane.
Trzykrotne nieodebranie zamówionych książek powoduje
zawieszenie w prawach użytkownika Wypożyczalni na okres
miesiąca.

 Książki zamówione z agend dostępnych w Kampusie (Czytelnia
Ogólna, Wypożyczalnia, Odział Informacji Naukowej) odbieramy
i zwracamy do Wypożyczalni w Kampusie.

 Książki zmówione na ul. Akademickiej w Czytelni Humanistycznej
odbieramy i zwracamy na ul. Akademicką.

 Książki wypożyczone w Bibliotece Głównej można zwracać również
poprzez Bibliobox, znajdujący się przy ul. Akademickiej 2.

 Zwrócone materiały zostaną zdjęte z konta czytelnika następnego dnia
lub w pierwszy dzień roboczy (po weekendach i świętach).



Wypożyczenia krótkoterminowe i tygodniowe

 Pod pojęciem wypożyczeń „krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na czas zamknięcia Biblioteki
Uniwersyteckiej (nocny, weekendowy i świąteczny) w okresie roku akademickiego i innych okresach zamknięcia
biblioteki (okres wakacyjny) dotyczą one księgozbioru znajdującego się w Czytelni Ogólnej (Kampus –Wydział
Chemii – Parter), w Czytelni Humanistycznej (Akademicka 2) oraz w czytelniach specjalistycznych.

 Pod pojęciem wypożyczeń „tygodniowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na okres tygodnia (7 dni). Dotyczą
one księgozbioru magazynowego Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2).

 Do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego uprawnieni są tylko studenci Uniwersytetu w Białymstoku,
bez względu na stopień i tryb studiów (dzienni, zaoczni, pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowi oraz
doktoranci).

 Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych bierze pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich zwrotu stosownie do regulaminu
Biblioteki Uniwersyteckiej i podpisuje oświadczenie.

Warunkiem realizacji wypożyczenia jest: 
 aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka,
 brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),
 brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.
Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:
 usługa  wypożyczeń krótkoterminowych dostępna jest od poniedziałku do piątku na noc, w sobotę i dzień

poprzedzający okres świąteczny, podczas którego Biblioteka Główna jest nieczynna,
 usługa  wypożyczeń tygodniowych dostępna jest od poniedziałku do poniedziałku,
 materiały z księgozbioru Czytelni Humanistycznej i Czytelni Ogólnej wypożycza się na godzinę przed

regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
 wypożyczone materiały zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia Biblioteki Uniwersyteckiej do

godz. 12:00 .



Wypożyczenia krótkoterminowe i tygodniowe

Korzystanie z usługi: 
 wypożyczenie książki z Czytelni Humanistycznej

odbywa się przy biurku rejestracyjnym znajdującym się
na korytarzu, na parterze  budynku przy ul. Akademickiej 2,

 wypożyczenie książki z Czytelni Ogólnej odbywa się
w Czytelni Ogólnej w budynku Wydziału Chemii (Kampus),

 w ramach wypożyczeń krótkoterminowych jednorazowo
czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów
na okres nocny, weekendowy lub  świąteczny, w okresie wakacyjnym
czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia jednorazowo 8 woluminów,

 w ramach wypożyczeń tygodniowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia
3 woluminów,

 w Czytelniach do wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych nie udostępnia się dzieł rzadkich,
kosztownych, księgozbioru podręcznego, tytułów wydanych przed 1950 rokiem (w przypadku
wydawnictw jednoegzemplarzowych) oraz księgozbioru z Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego.
W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurny
bibliotekarz,

 bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki ze względu na jej zły stan techniczny.
Sankcje za nieterminowe zwroty:
 Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego materiału skutkuje karą w wysokości 2 zł za każdy

kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia (począwszy od godziny 12:00).



Zasady transliteracji

Transliteracja znaków na podstawie PN-ISO 9 2000. Od 1 stycznia 2006 roku 
w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej stosowane są nowe 
zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie (na podstawie: PN-
ISO 9 2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki 
słowiańskie i niesłowiańskie). Tym samym zmienia się sposób pisania niektórych 
liter. Przy wyszukiwaniu w katalogu komputerowym Biblioteki prosimy 
o zwracanie uwagi na te zmiany.

Przykład: 
Маяковский Владимир Владимирович 

Transliteracja według PN-ISO 9 2000
Maâkovskij Vladimir Vladimirovič

Tabela transliteracji jest dostępna na stronie katalogu.

http://katalogi.uwb.edu.pl/F/NTFFUSN2NXBLREA1LDHBF1V841YRBQ4TN6PAP4EA16YC4T4MGM-41755?func=scan-list
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