
Szkolenie biblioteczne studentów I roku
Akademii Wychowania Fizycznego

w Krakowie



Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.:

• w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach można korzystać z 
Biblioteki,

• jak postępować by skorzystać ze zbiorów (w czytelniach i 
Wypożyczalni),

• jak odszukać konkretną książkę, czasopismo, artykuł,

• jak odszukać książkę, czasopismo, artykuł na określony temat,

• w jaki sposób zamówić materiały i gdzie złożyć zamówienie,

• jak zapisać się do Wypożyczalni,

• na jakich zasadach udostępniane są zbiory

Przedstawiane informacje



Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest 
pieczątka na końcu indeksu

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe i 
wymagane do zaliczenia I semestru studiów

Szkolenie biblioteczne nie jest konieczne do 
zapisania się do Biblioteki i korzystania z jej usług

Szkolenie biblioteczne nie jest przedmiotem. Nie 
należy wpisywać go do indeksu w części związanej z 
zaliczeniami

Zaliczenie szkolenia bibliotecznego

biblioteka.awf.krakow.pl



biblioteka.awf.krakow.pl

Strona WWW Biblioteki



Lokalizacja Biblioteki

Wejście główne
AWF

Biblioteka podzielona jest na dwie części:

W części pierwszej znajdują się Hol Katalogowy, 
Wypożyczalnia oraz Czytelnia Ogólna

W części drugiej znajdują się Informatorium oraz 
Czytelnia Czasopism Bieżących
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Oddziały Biblioteki

Wejście główne
AWF

1. Hol Katalogowy –
informacja o zbiorach Biblioteki

2. Wypożyczalnia –
wypożyczenia zbiorów poza Bibliotekę

3. Czytelnia Ogólna –
korzystanie ze zbiorów Biblioteki na 

miejscu, księgozbioru podręcznego 
oraz roczników wybranych czasopism

4. Czytelnia Czasopism Bieżących –
korzystanie z czasopism prenumerowanych w 
danym roku

5. Informatorium –
dostęp do polskich i zagranicznych baz 
danych, katalogów on-line, zasobów 
edukacyjnych sieci WWW, pomoc w dostępie 
do źródeł informacji
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poniedziałek, środa: 9.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.30
sobota: 9.00-13.00

Hol Katalogowy



Katalog biblioteczny to spis dostępnych
w Bibliotece zbiorów (książek i czasopism)

Katalogi nie zawierają informacji o artykułach 
zamieszczonych w czasopismach czy rozdziałach 
opublikowanych w książkach.                            
Tego typu informacje znajdują się w bazach danych.

Katalogi Biblioteki

biblioteka.awf.krakow.pl



Katalog komputerowy

katalog dostępny przez 
Internet, umożliwia zdalne 
przeszukiwanie i zamawianie 
zbiorów

Katalogi Biblioteki

Katalog kartkowy

katalog w postaci zbioru kart, 
umożliwia przeszukiwanie 
według autora, tytułu lub 
tematu



Informacje o zbiorach biblioteki znajdują się w obu 
katalogach.

biblioteka.awf.krakow.pl

Katalogi Biblioteki – zasięg chronologiczny

Przed rokiem 70-tym
- część w katalogu

komputerowym

Od roku 2001
- tylko katalog
komputerowy

Lata 70-te, 80-te i 90-te
- większość w katalogu 

komputerowym

Poszukiwanie książki należy rozpocząć od katalogu 
komputerowego.

Jeśli poszukiwana pozycja nie zostanie odnaleziona 
należy skorzystać z katalogu kartkowego.



Katalog komputerowy

biblioteka.awf.krakow.pl



Wyszukiwanie proste

Wybierz typ 
wyszukiwania np.:

autor



Wyszukiwanie proste

Wpisz wyszukiwany 
termin
- w tym przypadku

nazwisko autora



Wyszukiwanie proste

Wybierz lokalizację

Przeszukuj wszystkie zbiory
Akademii Wychowania Fizycznego
lub ogranicz wyszukiwanie do np.
AWF-Magazyn



Wyszukiwanie proste

„Kliknij” „SZUKAJ”



Wyniki wyszukiwania

Z listy wyników 
wybierz

nazwisko autora



Wyniki wyszukiwania

Z listy tytułów 
wybierz 
poszukiwaną
pozycję, a 
następnie 
przejdź do karty 
egzemplarza



Wybór egzemplarza

Wybierz 
egzemplarz oraz
„kliknij” „ZAMÓW”



Pomoc

Opcja „ZAMÓW”
dostępna jest 
wyłącznie po 
zalogowaniu się

Więcej informacji 
dotyczących 
korzystania z 
katalogu 
komputerowego 
znaleźć można w 
Pomocy



W katalogu alfabetycznym kartkowym karty 
katalogowe ułożone są zgodnie z alfabetem 
łacińskim według autora lub tytułu

Alfabet łaciński nie zawiera polskich znaków np. ś, ć, ź
oraz litery j (książki Jędrzeja Śniadeckiego szukamy w 
skrzynce oznaczonej literą S)

Katalog kartkowy alfabetyczny



Zamówienie (rewers) do Czytelni Ogólnej

biblioteka.awf.krakow.pl

Katalogi kartkowe - zamawianie

Rynek Turystyczny

2013 nr 2

Jan Kowalski

14.09.2014

Lech Powolny

Snowboard

Jan Kowalski

14.09.2014
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Czytelnia Ogólna – zasady korzystania

Na rewersie w Czytelni Ogólnej w polu „sygnatura”
należy wpisać numer „działu w czytelni”,
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W celu wypożyczenia wszystkie książki 
zarejestrowane w katalogu komputerowym muszą być
zamawiane elektronicznie – ręcznie wypisane rewersy 
na te pozycje nie będą realizowane,

Książki nie zarejestrowane w katalogu komputerowym 
należy zamawiać na tradycyjnych rewersach.

Katalogi kartkowe - zamawianie



Katalogi kartkowe - zamawianie

biblioteka.awf.krakow.pl

Zamówienie (rewers) na zbiory do korzystania na 
miejscu oraz znajdujące się w Czytelni Ogólnej 
należy złożyć bezpośrednio u dyżurującego 
pracownika tej Czytelni,

Z czasopism w Czytelni Czasopism Bieżących 
użytkownicy korzystają samodzielnie bez 
wypełniania rewersu,

Zamówienie (rewers) do wypożyczenia na książki 
zarejestrowane wyłącznie w katalogu kartkowym 
należy złożyć u pracownika Wypożyczalni,



Katalogi kartkowe - zamawianie

biblioteka.awf.krakow.pl

Realizacja zamówień z magazynu odbywa się co 
godzinę (pierwsza realizacja o godzinie 9.30, 
ostatnia na pół godziny przed zamknięciem 
Wypożyczalni),

Zamówione materiały do wypożyczenia należy 
odebrać najpóźniej do 6 dni od daty zamówienia,

Zamówione materiały do korzystania na miejscu 
należy odebrać najpóźniej do 3 dni od daty 
zamówienia,



poniedziałek, środa: 9.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.00
sobota (wg harmonogramu): 9.00-13.00

tel. (12) 683 13 12
wypo@awf.krakow.pl

Wypożyczalnia



Studentom studiów dziennych, zaocznych i 
wieczorowych AWF w Krakowie przysługuje 
prawo do wypożyczeń zbiorów poza Bibliotekę

Nie wypożycza się:

• czasopism,
• zbiorów Czytelni Ogólnej,
• druków wydanych przed 1948 r.,
• zbiorów specjalnych (np. multimediów),
• odbitek i nadbitek prac naukowych

Wypożyczalnia

biblioteka.awf.krakow.pl

Jednemu użytkownikowi nie wypożycza się dwóch 
egzemplarzy tej samej książki



Warunkiem otwarcia konta i uzyskania prawa 
do wypożyczeń jest:

zakupienie karty 
bibliotecznej (opłata 5zł),

podpisanie deklaracji 
zawierającej dane osobowe 
oraz oświadczenie o 
zapoznaniu się i akceptacji 
Regulaminu

Zapisy do Wypożyczalni



Podstawą zapisania się do Wypożyczalni jest:

dowód osobisty,

indeks z aktualnym wpisem 
na rok akademicki

Zapisy do Wypożyczalni

biblioteka.awf.krakow.pl



Po założeniu konta pracownik Wypożyczalni 
umieszcza pieczątkę w indeksie:

„książki wypożyczono”

Zapisy do Wypożyczalni

W celu uzyskania zaliczenia ostatniego roku studiów
użytkownicy powinni zwrócić wszystkie wypożyczone 
materiały - potwierdzeniem jest pieczątka:

„książki zwrócono”

biblioteka.awf.krakow.pl



Wypożyczalnia – zasady korzystania

biblioteka.awf.krakow.pl

Konto użytkownika ważne jest w danym roku 
akademickim, na który dokonano jego otwarcia lub 
aktualizacji,

Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie na podstawie 
aktualnej karty bibliotecznej,

Karta biblioteczna nie może być udostępniana osobom 
trzecim. Za wypożyczenia dokonane przez osobę
nieupoważnioną odpowiada właściciel karty
bibliotecznej

O zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy 
niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię



Limity wypożyczeń, terminy zwrotów, prolongaty

biblioteka.awf.krakow.pl

2x 30 dni90 dni7 egzemplarzyStudenci studiów 
zaocznych AWF Kraków

2x 30 dni90 dni7 egzemplarzy
Studenci studiów 
dziennych AWF Kraków -
2 fakultety

2x 30 dni90 dni6 egzemplarzy
Studenci studiów 
dziennych i wieczorowych 
AWF Kraków

ProlongatyCzas 
wypożyczeń

Ilość
wypożyczeńCzytelnicy



biblioteka.awf.krakow.pl

Wypożyczalnia – zasady korzystania

Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczoną
książkę w regulaminowym terminie w stanie 
niezniszczonym,

Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje 
zablokowanie konta,

W przypadku nieterminowego zwrotu książki pobierane 
są opłaty (0,20zł dziennie za każdy egzemplarz)



W wypadku uszkodzenia lub zagubienia 
wypożyczonej pozycji czytelnik zobowiązany 
jest:

• zwrócić inny egzemplarz tej samej książki,

• odkupić inną, wskazaną przez pracownika 
Wypożyczalni książkę,

• wpłacić ekwiwalent pieniężny (kwota indywidualnie 
ustalona przez pracownika Wypożyczalni)

biblioteka.awf.krakow.pl

Wypożyczalnia – zagubienia książek



Czytelnia Ogólna

poniedziałek, środa: 9.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.30
sobota: 9.00-13.00

tel. (12) 683 13 12



biblioteka.awf.krakow.pl

Czytelnia Ogólna – zasady korzystania

W Czytelni Ogólnej znajdują się podręczniki, skrypty, 
encyklopedie, słowniki, przewodniki, wydawnictwa 
informacyjne oraz wszystkie roczniki wybranych 
tytułów czasopism,

W Czytelni Ogólnej można również korzystać na 
miejscu ze zbiorów znajdujących się w magazynie 
Biblioteki (po wcześniejszym ich zamówieniu) oraz 
materiałów własnych (czytelnicy korzystający z własnych książek i 
czasopism są obowiązani zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi),

W Czytelni Ogólnej dostępny jest Internet 
bezprzewodowy,



biblioteka.awf.krakow.pl

Czytelnia Ogólna – zasady korzystania

W Czytelni Ogólnej istnieje możliwość samodzielnego 
przeglądania książek i czasopism z księgozbioru 
podręcznego (oprócz przewodników i wydawnictw 
skoroszytowych),

Księgozbiór w Czytelni Ogólniej ustawiony jest zgodnie 
z UKD – schemat znajduje się na regałach np.:

0 Dział ogólny. Encyklopedie
1/2 Filozofia. Religia
159.9 Psychologia. Psychologia sportu i turystyki
3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja
316 Socjologia. Socjologia sportu i turystyki
33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia
338.48 Turystyka. Turyzm. Rekreacja. Hotelarstwo



biblioteka.awf.krakow.pl

Czytelnia Ogólna – zasady korzystania

Książki i czasopisma odkłada na półkę wyłącznie 
dyżurujący pracownik,

Na książki zabierane do stolika należy wypełnić rewers 
i pozostawić go dyżurującemu pracownikowi.



poniedziałek, środa: 9.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.30
sobota: 9.00-13.00

tel. (12) 683 13 10
oin@awf.krakow.pl

Czytelnia Czasopism Bieżących



biblioteka.awf.krakow.pl

Czytelnia Czasopism Bież. – zasady korzystania

W Czytelni Czasopism Bieżących znajdują się
wszystkie czasopisma bieżące tzn. prenumerowane 
przez Bibliotekę w danym roku (roczniki z lat 
wcześniejszych znajdują się w Czytelni Ogólnej lub 
magazynie Biblioteki),

Czytelnicy korzystający z własnych książek i 
czasopism są obowiązani zgłosić ten fakt osobie 
dyżurującej,



poniedziałek, środa: 9.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.30
sobota: 9.00-13.00

tel. (12) 683 13 10
oin@awf.krakow.pl

Informatorium



W Informatorium można korzystać z elektronicznych 
źródeł informacji t.j.:

• bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych (polskich i 
zagranicznych) mi.in.:

 Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism),
 Publikacje pracowników AWF Kraków,
 Prace doktorskie, magisterskie, licencjackie

• katalogów on-line,
• elektronicznych czasopism i książek,
• encyklopedii i wydawnictw multimedialnych,
• edukacyjnych i naukowych zasobów sieci Internet

Informatorium – źródła informacji

biblioteka.awf.krakow.pl

Pracownicy Informatorium udzielają wskazówek dotyczących źródeł
informacji i sposobów wyszukiwania w bazach danych i katalogach.
Wyszukiwania i selekcji materiałów dokonują użytkownicy samodzielnie



biblioteka.awf.krakow.pl

Informatorium – zasady korzystania

Stanowiska komputerowe dostępne w Informatorium służą
wyłącznie do pracy naukowej. Zabronione jest korzystanie z 
serwisów społecznościowych, blogów, aukcji i sklepów 
internetowych itp.,

Zabronione jest wyłączanie, resetowanie komputerów, samowolne 
dokonywanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu,

Korzystanie z własnych nośników dozwolone jest po uzgodnieniu 
z pracownikiem,

Wyszukane informacje mogą być nagrywane przez pracownika na 
dostarczone przez użytkownika nośniki danych (CD, DVD, 
pendrive) oraz okresowo przechowywane (po uzgodnieniu) na 
wskazanym dysku,



biblioteka.awf.krakow.pl

Bazy własne Biblioteki AWF Kraków



Bazy własne Biblioteki AWF Kraków

Wybierz typ wyszukiwania, a 
następnie wpisz wyszukiwany 
termin np. słowo kluczowe
„obciążenia”

Przejdź do 
indeksu 
terminów

1

2



Bazy własne Biblioteki AWF Kraków

Z listy wyników wybierz 
poszukiwaną pozycję



Bazy własne Biblioteki AWF Kraków

Wynik wyszukiwania stanowi lista 
artykułów lub fragmentów książek. 
Aby z nich skorzystać zamów 
konkretne czasopismo lub książkę



Bazy dostępne w AWF Kraków



Bazy dostępne w AWF Kraków



Bazy dostępne w AWF Kraków



Bazy dostępne w AWF Kraków



Bazy dostępne w AWF Kraków



biblioteka.awf.krakow.pl

Z obu czytelni oraz Informatorium mogą korzystać
wszystkie osoby po okazaniu dokumentu 
stwierdzającego tożsamość oraz wpisaniu się do 
„Książki odwiedzin”,

Korzystający obowiązani są zostawiać w szatni 
wierzchnią odzież, plecaki, torby, parasole, sprzęt 
sportowy itp.,

W oddziałach Biblioteki obowiązuje cisza. Nie zezwala 
się na pracę grupową; prosimy o wyciszenie dźwięków 
w telefonach komórkowych,

W obu czytelniach oraz Informatorium obowiązuje 
zakaz wnoszenia posiłków oraz napojów.

Zasady korzystania z oddz. Biblioteki
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W celu wykonania kserokopii artykułów użytkownik 
może jednorazowo wypożyczyć na zewnątrz do:

• 5 egzemplarzy nie oprawionych czasopism,
• 2 woluminów oprawionych roczników czasopism i
• 4 woluminów książek

na czas do 30 min.
Fakt ten należy zgłosić dyżurnemu pracownikowi oraz 
wypisać rewers na wypożyczane materiały

Kopiowanie materiałów udostępnianych przez 
Bibliotekę AWF jest ograniczone przepisami prawa 
autorskiego i dozwolone jest wyłącznie w celach 
naukowych, do prowadzenia własnych badań, w 
celach dydaktycznych lub własnego użytku (dotyczy to 
również materiałów w formie elektronicznej).

Zasady korzystania z oddz. Biblioteki



Dziękuję za uwagę


