
Szkolenie 
biblioteczne 
BIBLIOTEKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

http://biblioteka.ur.krakow.pl/


Czego się dowiesz...
1. JAK ZNALEŹĆ STRONĘ DOMOWĄ 

BIBLIOTEKI? 

2. CO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 

BIBLIOTEKI? 

3. CO ZNAJDUJE SIĘ W OFERCIE 

BIBLIOTEKI? 

4. JAK DZIAŁA BIBLIOTEKA I KIEDY JEST 

OTWARTA DLA STUDENTA? 

5. JAK I KIEDY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO 

BIBLIOTEKI ? 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

6. JAK WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKI? JAK 

ZAMÓWIĆ CZASOPISMA? 

7. JAK ODEBRAĆ I ZWRÓCIĆ KSIĄŻKI? CO 

ZROBIĆ W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB 

ZNISZCZENIA? 

8.WIĘCEJ O CZYTELNIACH 

9. JAK MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP Z DOMU 

DO ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ 

INFORMACJI 

 

 



1. Jak znaleźć 
stronę domową 
Biblioteki?

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

http://biblioteka.ur.krakow.pl/


NA STRONĘ DOMOWĄ BIBLIOTEKI 

MOŻNA PRZEJŚĆ ZA 

POŚREDNICTWEM STRONY 

GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU 

ROLNICZEGO DWIEMA DROGAMI. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Zakładka: Student 
                                       Biblioteka 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Zakładka: Uniwersytet                                
                                  
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Pozostałe    jednostki   
 Biblioteka    Główna   

 



POZOSTAJĄ JESZCZE DWA 
TRADYCYJNE SPOSOBY 

WYSZUKANIA STRONY BIBLIOTEKI: 
PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ GOOGLE 

ORAZ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ 
 ADRESU: 

 
http://biblioteka.ur.krakow.pl/

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

http://biblioteka.ur.krakow.pl/


2. Co znajduje 
się na stronie 
Biblioteki?

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Katalog 
elektroniczny 
Na stronie internetowej 

Biblioteki Głównej UR, po lewej 

stronie znajduje się wejście do 

Katalogu elektronicznego, 

który pozwala wyszukać książki 

oraz zamówić je do domu.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



E-zasoby 

W lewym górnym rogu mieści się 

zakładka e-Zasoby, 

pod którą znajdują się dostępne 

w Bibliotece elektroniczne źródła 

informacji (bazy danych, książki, 

czasopisma, artykuły).

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Dla czytelnika 

W kolejnej zakładce: Dla czytelnika 

znaleźć można także 

praktyczne wskazówki 

dotyczące Biblioteki. 

Zakładka FAQ zawiera listę 

najczęściej zadawanych pytań.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Bazy danych 
Po prawej stronie znajdują się banery 

najczęściej wykorzystywanych 

polskich baz danych i katalogów: 

Agro, SIGŻ, NUKAT, bazy IBL, 

pomocnych w wyszukiwaniu 

literatury do prac dyplomowych, 

referatów i prezentacji.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



3. Co znajduje 
się w ofercie 
Biblioteki?

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



fullertonbotanic.com

książki,

czasopisma,

zbiory specjalne,

elektroniczne źródła informacji.

Zbiory biblioteczne obejmują: 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Książki są podzielone na: 
wieloegzemplarzowy księgozbiór podręczników i skryptów wypożyczanych do 

domu – zamówienia składane przez katalog elektroniczny;

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Książki są podzielone na: 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

 

księgozbiór zasadniczy, udostępniany  wyłącznie na miejscu (w Czytelniach) – 

zamówienia składane na rewersach kartkowych w Czytelni Studenckiej.



Czasopisma bieżące i część archiwalnych 
znajdują się w Czytelni Studenckiej. 
Pozostałe czasopisma archiwalne 
mieszczą się w naszych Magazynach 
oraz Czytelniach na Wydziale 
Biotechnologii i Ogrodnictwa, na 
Wydziale Leśnym, a także na Wydziale 
Technologii Żywności. Z czasopism 
można korzystać wyłącznie na miejscu 
w  Czytelniach. Więcej informacji 
dotyczących możliwości wykorzystania 
zbiorów w punkcie 6 prezentacji.   

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Czasopisma



Zbiory specjalne
Do zbiorów specjalnych należą normy, 

mapy oraz prace magisterskie. 

 

Normy i mapy są udostępniane wyłącznie na 

miejscu w Czytelni Studenckiej, natomiast 

prace magisterskie znajdują się w Archiwum. 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Elektroniczne źródła 
informacji 

Do elektronicznych źródeł informacji 

zaliczane są bazy danych, 

elektroniczne czasopisma i książki, a 

także roczniki statystyczne GUS. 

Więcej na stronie Biblioteki w zakładce 

E-zasoby. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

http://biblioteka.ur.krakow.pl/bazy_prenumerowane.html


4. Jak działa 
Biblioteka 
i kiedy jest 
otwarta dla 
studentów?

http://biblioteka.ur.krakow.pl



ODDZIAŁY BIBLIOTEKI OTWARTE DLA STUDENTÓW

Wypożyczalnia 

Czytelnia Studencka 

Czytelnia na Wydziale Leśnym 

Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa 

Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

http://biblioteka.ur.krakow.pl



Godziny otwarcia

Na stronie Biblioteki, pod 

zakładką Godziny otwarcia 

znajduje się aktualny 

harmonogram 

pracy oddziałów (agend) 

Biblioteki.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl



W trakcie trwania 
roku akademickiego 
mogą następować 

zmiany w godzinach 
funkcjonowania 

agend Biblioteki. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl



INFORMACJE O TYM ZNAJDZIESZ:

w Aktualnościach na stronie internetowej Biblioteki, 

w ogłoszeniach umieszczanych przy  wejściu  do 

oddziałów Biblioteki, 

w Serwisie Informacyjnym Biblioteki Głównej.

http://biblioteka.ur.krakow.pl



5. Jak i kiedy 
zapisać się do 
Biblioteki?

http://biblioteka.ur.krakow.pl



Uwaga!
Studenci mogą wypożyczać 

książki do domu dopiero 

po zapisaniu się 

do Biblioteki. Zapisy 

przeprowadzane są w 

Wypożyczalni. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl



Warunkiem zapisu do  Biblioteki jest wypełnienie  i podpisanie :

deklaracji - oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu, 

oświadczenia o danych osobowych (oba druki otrzymasz w Wypożyczalni) 

http://biblioteka.ur.krakow.pl

Przy
kład

Przy
kład



O czym musisz pamiętać

Aby zapisać się do Biblioteki 

Głównej konieczne jest 

posiadanie ważnej legitymacji 

studenckiej, tzn. legitymacji z 

aktualnym hologramem, 

świadczącym o uzyskaniu wpisu 

na kolejny semestr.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl



Konta biblioteczne 

ważne są 

do 30.09, czyli 

do zakończenia 

roku 

akademickiego.  

http://biblioteka.ur.krakow.pl



6. Jak wypożyczyć 
książki? 
Jak zamówić 
czasopisma?

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Przypominamy, że książki 
wypożyczać mogą tylko 

te osoby, które 
aktywowały swoje konto 

biblioteczne w 
Wypożyczalni.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Książki do 
wypożyczenia 

można zamówić 
wyłącznie przez 
katalog on-line.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



http://biblioteka.ur.krakow.pl/

1. 
 

2. 
 



Przykładową książką, za 
pomocą której zobrazujemy 
proces zamawiania będzie 
podręcznik Marka Ptaka, 

Matematyka: dla studentów 
kierunków technicznych i 

przyrodniczych, Kraków 2004.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Krok pierwszy - logowanie 

Aby zamówić książkę, należy 

się zalogować do swojego 

konta (login – numer 

legitymacji studenckiej; 

hasło – domyślnie PESEL, 

który można zmienić na swoje 

indywidualne hasło). 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line za 
pomocą haseł

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

1. 
 

2. 
 



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line za 
pomocą haseł

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

3. 
 

4. 
 



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line za 
pomocą haseł

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

5. 
 



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line za 
pomocą haseł

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

6. 
 Symbolem 

podręcznika 
w katalogu 
jest otwarta 

książka.



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line za 
pomocą haseł

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

7. 
 



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line 
poprzez opcję wyszukiwanie zaawansowane 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Wyszukiwanie 
zaawansowane umożliwia 
nałożenie filtrów, które 
ułatwią i przyspieszą 
znalezienie w katalogu 
interesującej pozycji.



Krok drugi - wyszukiwanie publikacji w katalogu on-line 
poprzez opcję wyszukiwanie proste 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

W sytuacji, gdy nie znamy 
pełnego tytułu publikacji, 
warto próbować ją 
odszukać w katalogu za 
pomocą wyszukiwania 
prostego, wpisując w 
pasku głównym tytuł pracy
bądź fragment tytułu wraz 
z nazwiskiem jej autora.



Krok trzeci - zamawianie 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

1. 
2. 



Krok trzeci - zamawianie 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

3. 



Krok trzeci - zamawianie 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

4. 
W zakładce Moje konto 
można znaleźć informacje o 
zamówionych  i 
wypożyczonych przez siebie 
książkach, a także anulować 
zamówienia do 5 minut od 
złożenia, zanim zostaną 
zrealizowane.



Krok trzeci - zamawianie 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Książki, które w katalogu on-line mają status: dostępne 
bez możliwości zamówienia drogą elektroniczną (brak 
zielonego przycisku ZAMÓW) są częścią księgozbioru 
zasadniczego. Oznacza to, że można z nich korzystać 

wyłącznie na miejscu, a zamówienia na nie składa się za 
pomocą rewersów kartkowych, jak w przypadku 

czasopism.



Krok czwarty - wylogowanie 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



WYSZUKIWANIE 
CZASOPISM W 

KATALOGU 
ON-LINE

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Krok pierwszy - wyszukiwanie za pomocą haseł

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Krok drugi - sprawdzenie lokalizacji 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Katalog elektroniczny umożliwia 
sprawdzenie dostępności i lokalizacji 
poszukiwanego czasopisma. 
Egzemplarze znajdujące się w 
Czytelni Studenckiej, w Czytelni na 
Wydziale Biotechnologii i 
Ogrodnictwa, w Czytelni na Wydziale
Leśnym oraz w Czytelni na Wydziale 
Technologii Żywności są w wolnym 
dostępie. Natomiast te czasopisma, 
które znajdują się w Magazynie 
Głównym lub w Magazynie na 
Wydziale Leśnym należy zamówić za 
pomocą rewersu kartkowego.



Krok trzeci - sprawdzenie sygnatury 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Sygnatura to cyfrowy 
lub literowo-cyfrowy znak 
miejsca dokumentu w zbiorach 
bibliotecznych. 
Czasopisma i książki mieszczące się 
w Czytelniach oznaczone są 
sygnaturami topograficznymi. Dzięki 
nim można łatwo odnaleźć 
egzemplarze poszukiwanego 
periodyku lub publikacji na regałach 
w danej Czytelni. 
Znajomość sygnatury zasobu jest 
potrzebna, gdy poszukiwana książka 
lub czasopismo znajduje się w 
Magazynie i konieczne jest 
zamówienie za pomocą rewersu 
kartkowego do danej Czytelni. 
 
 



CZASOPISMA NIE SĄ 
WYPOŻYCZANE. 
MOŻNA Z NICH 

KORZYSTAĆ 
WYŁĄCZNIE NA 

MIEJSCU W CZYTELNI. 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



7. JAK ODEBRAĆ I 
ZWRÓCIĆ KSIĄŻKI? CO 
ZROBIĆ W PRZYPADKU 
ZGUBIENIA LUB 
ZNISZCZENIA?

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Jeśli zamówienie 

zostanie złożone 

do godziny 14.30, 

książki można 

odebrać po 30 min 

w Wypożyczalni. 
fullertonbotanic.comhttp://biblioteka.ur.krakow.pl/



Pozycje 

zamówione po 

godzinie 14.30 

można odebrać 

następnego dnia 

od godziny 9.00. 

 fullertonbotanic.comhttp://biblioteka.ur.krakow.pl/



Zamówienia są 
realizowane zgodnie 

z kolejnością ich 
składania. 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Gdy książki będą gotowe do 

odbioru,otrzymasz potwierdzenie 

tej wiadomości e-mailem, 

a na Twoim koncie bibliotecznym 

pojawi się informacja o możliwości 

odbioru książek. 

fullertonbotanic.comhttp://biblioteka.ur.krakow.pl/



Książki odbiera się osobiście. 

Należy pamiętać o obowiązku 

posiadania legitymacji. 

Jeśli nie możesz sam(a) odebrać 

zamówionych książek, 

poproś o to inną osobę. 

Oprócz upoważnienia   

powinna ona mieć ze sobą 

Twoją legitymację studencką oraz 

swój dowód osobisty. 

 
fullertonbotanic.comhttp://biblioteka.ur.krakow.pl/



Wzór upoważnienia 

znajdziesz w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej Biblioteki w 

zakładce FAQ (pkt. 17). 

fullertonbotanic.comhttp://biblioteka.ur.krakow.pl/



Zamówione książki czekają na odbiór w 

Wypożyczalni przez 9 dni, potem 

odsyłane są z powrotem 

do Magazynu i zamówienie 

trzeba wykonać ponownie. 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Książki są wypożyczane na okres trzech 

miesięcy z jednorazową możliwością 

prolongaty na okres jednego miesiąca 

 



O zbliżającym się terminie zwrotu 

wypożyczonych pozycji zostaniesz 

powiadomiony dwukrotnie mailem 

(7 dni przed datą zwrotu oraz 1 dzień 

po upływie terminu 

zwrotu książki). 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



W przypadku przekroczenia 

terminu zwrotu 

wypożyczonych pozycji 

system komputerowy  rozpocznie 

naliczanie kary w wysokości 0,20 zł 

za każdy dzień za każdą 

wypożyczoną książkę . 

 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Jeśli zdarzy Ci się zgubić lub zniszczyć 

książkę,zgłoś bezzwłocznie ten fakt do 

pracownika, a następnie postępuj zgodnie 

z jego poleceniem. 

Zazwyczaj pracownik prosi o odkupienie 

tej samej pozycji lub, gdy jest to 

niemożliwe, o odkupienie książki 

o podobnej wartości merytorycznej.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



8.Więcej o 
Czytelniach

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



http://biblioteka.ur.krakow.pl/

 

Czytelnia Studencka (p. 118), al. Mickiewicza 24/28

Czytelnia na Wydziale Leśnym, al. 29 Listopada 46 (I p.)

Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa,            

al. 29-go Listopada 54, pok. 11 (parter)

Czytelnia na Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122

W Czytelniach obowiązuje wolny dostęp 
do księgozbioru. 



Pierwsze kroki 
w Czytelni 

Studenckiej 

Wpisz się do Książki 

Odwiedzin, którą 

znajdziesz na biurku 

przy wejściu. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



 

Odbierz kluczyk do szafki, 

oddając jednocześnie 

w depozyt dokument ze 

zdjęciem (z wyjątkiem 

dowodu osobistego). 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/
Szafki depozytowe

Pierwsze kroki 
w Czytelni 

Studenckiej 



Praca w Czytelni 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Po wybraniu interesujących Cię pozycji, podaj je 

bibliotekarzowi, by wczytał je na Twoje konto. 

Oprócz czytania czy przeglądania pozycji możesz 

je fotografować i kserować.  



Stanowisko do Spraw Informacji 
Naukowej 

W Czytelni Studenckiej mieści się również Stanowisko 

do Spraw Informacji Naukowej. 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

uzyskasz tu POMOC W WYSZUKIWANIU LITERATURY 

potrzebnej do pisania pracy dyplomowej, referatu, pracy 

semestralnej, artykułu, itd.

złożysz wniosek o uzyskanie HASEŁ ZDALNEGO 

DOSTĘPU,

ZAMÓWISZ KSIĄŻKI I CZASOPISMA do korzystania W 

CZYTELNI,

uzyskasz informację o księgozbiorach dostępnych w 

innych bibliotekach (NUKAT, BN, KaRo i innych. 



Na koniec pracy 

ODDAJ KSIĄŻKI DYŻURNEMU BIBLIOTEKARZOWI, BY MÓGŁ 

USUNĄĆ JE Z TWOJEGO KONTA.

ZABIERZ RZECZY Z SZAFKI I ODDAJ KLUCZ.

ODBIERZ DOKUMENT Z DEPOZYTU.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



9. Jak można uzyskać 
dostęp z domu do 
elektronicznych 
źródeł informacji?I

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Pracownicy, doktoranci 
oraz studenci UR mogą 
uzyskać dostęp 
do wybranych baz danych 
zakupionych 
przez Bibliotekę, takich 
jak: Elsevier, IBUK Libra, 
Springer czy Ebsco. 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



W celu uzyskania 
indywidualnych kodów 
dostępu należy 
zgłosić się do bibliotekarza 
dyżurującego na Stanowisku 
do Spraw Informacji Naukowej 
w Czytelni Studenckiej 
(pok. 118), który wyda do 
wypełnienia odpowiednie 
formularze. Niezbędnym 
warunkiem  jest posiadanie 
aktywnego konta 
bibliotecznego. 
 

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Hasła zdalnego dostępu 
wraz z instrukcjami 
logowania do 
poszczególnych baz 
zostaną przesłane 
drogą elektroniczną 
w okresie maksymalnie 
do 2 tygodni.

http://biblioteka.ur.krakow.pl/



Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy do 

Biblioteki!

http://biblioteka.ur.krakow.pl/

Wykorzystane w prezentacji elementy graficzne pochodzą ze strony https://pixabay.com/pl/.


