
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA UJK W KIELCACH



Zapraszamy do odbycia wirtualnego 

szkolenia bibliotecznego, 

którego celem jest przygotowanie studentów 
pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

oraz innych Użytkowników 
do korzystania ze zbiorów i usług 

Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach



MATERIAŁY SZKOLENIOWE



O BIBLIOTECE Historia

W roku 2019 Biblioteka Uniwersytecka obchodzi

swoje 50. Urodziny. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność

bowiem w 1969 roku wraz z powołaniem do życia

Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach.

Bazę lokalową, księgozbiór (ponad 42 tys. woluminów

książek i czasopism) oraz pracowników odziedziczyła

po Bibliotece Studium Nauczycielskiego.

Główna siedziba Biblioteki, przez ponad 40 lat, znajdowała

się w budynku dydaktycznym Wydziału Humanistycznego

Uczelni przy ul. Leśnej 16.



O BIBLIOTECE Budowa nowego gmachu

W 2008 roku władze naszej Uczelni podjęły decyzję

o budowie nowego gmachu dla Biblioteki.

Zmiana nazwy biblioteki 

1 października 2011 roku wraz z przekształceniem Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

w uniwersytet klasyczny i zmianą nazwy Uczelni

na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Biblioteka Główna stała się Biblioteką Uniwersytecką.



CZAS OBECNY Otwarcie nowego gmachu Biblioteki

10 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie

nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach.



LOKALIZACJA I DOJAZD DO BIBLIOTEKI

Główna siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się

w nowowybudowanym gmachu na terenie „B”

Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

przy ul. Świętokrzyskiej 21 e.



BAZA LOKALOWA BIBLIOTEKI                             Gmach biblioteki

Projekt architektoniczny budynku Biblioteki opracowała

Pracownia Projektowa Janusza Pachowskiego „PPiP”

z siedzibą w Izabelinie koło Warszawy.

Gmach Biblioteki stanowi zwartą czterokondygnacyjną

bryłę, wtopioną w pagórkowaty teren. Wykorzystując

to naturalne ukształtowanie terenu przed obiektem

znajduje się amfiteatralny plac, a do głównego wejścia

do biblioteki wiodą szerokie, monumentalne schody.



BAZA LOKALOWA BIBLIOTEKI                             Gmach biblioteki

To malownicze usytuowanie gmachu wraz

z amfiteatralnym placem może być wykorzystywane

do organizowania tutaj na świeżym powietrzu różnych

imprez kulturalnych i sportowych integrujących

środowisko, nie tylko akademickie. Zieleń wokół budynku,

panujące tutaj cisza i spokój sprzyjają pracy intelektualnej

i relaksowi.



BAZA LOKALOWA BIBLIOTEKI                             Gmach biblioteki

Budynek Biblioteki jest nowoczesnym gmachem,

charakteryzującym się ciekawą architekturą,

zaprojektowanym według światowych norm i standardów,

na miarę XXI wieku.

O tym, że jest to obiekt biblioteczny, oprócz napisu

„BIBLIOTEKA”, świadczą następujące detale umieszczone

na ścianach zewnętrznych budynku.



BAZA LOKALOWA BIBLIOTEKI                             Gmach biblioteki

Są to m.in.:

* kolorowe płyty HPL w kształcie wydłużonych prostokątów

na ścianie frontowej, wschodniej i północnej – w zamyśle

architekta symbolizują grzbiety książek ustawionych

na półkach;

* wykusze z literami alfabetu na zachodniej ścianie.

Kubatura budynku wynosi 36.585 m³.

Powierzchnia użytkowa 7480,5 m².



BAZA LOKALOWA BIBLIOTEKI                             Gmach biblioteki

Użytkownicy gmachu: Biblioteka Uniwersytecka – 6961,6

m² oraz Uniwersyteckie Centrum Danych – 518,9 m².

Gmach Biblioteki zyskał duże uznanie w oczach

architektów i czytelników „Echa Dnia”, otrzymując

w trzeciej edycji konkursu „Złoty Żuraw” 2012, główną

nagrodę dla najlepszego obiektu w kategorii obiektów

użyteczności publicznej.



BAZA LOKALOWA BIBLIOTEKI                             Gmach biblioteki

Gmach Biblioteki charakteryzuje się nie tylko nowoczesną

architekturą zewnętrzną, ale też interesującymi

i funkcjonalnymi rozwiązaniami wewnątrz.



PLAN BIBLIOTEKI                                                                   Parter



PLAN BIBLIOTEKI                                                  Pierwsze Piętro



PLAN BIBLIOTEKI                                                 Drugie Piętro



GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ         Zbiory tradycyjne

Zbiory tradycyjne Biblioteka Uniwersytecka gromadzi

różnego rodzaju zbiory tradycyjne w wersji papierowej:

* wydawnictwa zwarte, a więc książki;

* wydawnictwa ciągłe (czasopisma polskie i zagraniczne);

* zbiory specjalne.

Obecny stan księgozbioru to:

ponad 600 tysięcy woluminów wydawnictw zwartych,

ciągłych i jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ           Profil księgozbioru

Biblioteka Uniwersytecka dysponuje księgozbiorem

o charakterze uniwersalnym. Obejmuje on bardzo szeroki

zakres tematyczny z położeniem nacisku na literaturę

naukową dotyczącą dyscyplin uprawianych w Uczelni

z obszaru nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych,

przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu.



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ           Profil księgozbioru

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje głównie

następujące dziedziny:

* nauki humanistyczne

* nauki społeczne

* nauki ekonomiczne



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ           Profil księgozbioru

* nauki matematyczne

* nauki fizyczne

* nauki chemiczne

* nauki przyrodnicze

* nauki o Ziemi

* nauki o zdrowiu



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ              Zbiory specjalne

Zbiory specjalne gromadzone są w Bibliotece

Uniwersyteckiej:

* stare druki

* dokumenty kartograficzne

* dokumenty ikonograficzne

*dokumenty życia społecznego dotyczące Biblioteki,

Uczelni, Kielc i regionu świętokrzyskiego



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ           Profil księgozbioru

* rękopisy

* druki ulotne

* wydawnictwa drugiego obiegu

* materiały audiowizualne



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

Oprócz piśmiennictwa naukowego w wersji drukowanej

Biblioteka oferuje dostęp do źródeł elektronicznych,

do baz i czasopism.

E-źródła

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E- ŹRÓDŁA

http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne



ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - EBSCO

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E- ŹRÓDŁA / EBSCO

https://www.ebsco.com/

http://buk.ujk.edu.pl/
https://www.ebsco.com/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - EBSCO

Bazy pełnotekstowe: 

Academic Search Ultimate –

Business Source Ultimate –

Regional Business News –

Health Source: Nursing/Academic Edition Health Source – https://www.ebsco.com/

https://www.ebsco.com/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - EBSCO

Bazy pełnotekstowe: 

Health Source: Consumer Edition –

Master File Premier –

Newspaper Source Plus –

https://www.ebsco.com/

https://www.ebsco.com/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - EBSCO

Bazy bibliograficzne: 

MEDLINE –

ERIC –

GreenFILE –

Library, Information Science and Technology Abstracts – https://www.ebsco.com/

https://www.ebsco.com/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - EBSCO

Bazy bibliograficzne: 

Agricola –

MEDLINE –

ERIC –

GreenFILE – https://www.ebsco.com/

https://www.ebsco.com/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - EBSCO

Bazy bibliograficzne: 

Library, Information Science and Technology Abstracts –

European Views of the Americas: 1493 to 1750 -

Teacher Reference Center – https://www.ebsco.com/

https://www.ebsco.com/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - SPRINGER

Springer –

- Wiley-Blackwell

Wiley-Blackwell –

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E- ŹRÓDŁA / SPRINGER

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E- ŹRÓDŁA / WILEY-

BLACKWELL

http://buk.ujk.edu.pl/
http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - Web Of Knowledge

Web Of Knowledge –

-

Web of Science –

Dostęp: Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA /

WEB OF KNOWLEDGE

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA /

WEB OF SCIENCE

http://buk.ujk.edu.pl/
http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - Web Of Knowledge

Journal Citation Reports –

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA /

WEB OF SCIENCE

http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - ELSEVIER

ELSEVIER –

Scopus – Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / SCOPUS

http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - ELSEVIER

Science Direct -

ClinicalKey –

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E- ŹRÓDŁA / SCIENCE

DIRECT

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E- ŹRÓDŁA /

CLINICALKEY

http://buk.ujk.edu.pl/
http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - Science

Science –

E-źródła - Nature

Nature -

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / SCIENCE

Dostęp: Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / NATURE

http://buk.ujk.edu.pl/
http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - AIP oraz APS

AIP -

APS -

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / AIP

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / APS

http://buk.ujk.edu.pl/
http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - Polska wersja tezaurusa MeSH

Polska wersja tezaurusa MeSH -

E-źródła - Polska Bibliografia Lekarska

Polska Bibliografia Lekarska –

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / POLSKA

WERSJA TEZAURUSA MESH

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / POLSKA

BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

http://buk.ujk.edu.pl/
http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - Polska bibliografia prawnicza

Polska bibliografia prawnicza -

E-źródła - Ibuk Libra

Ibuk Libra –

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / POLSKA

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

https://libra.ibuk.pl/

http://buk.ujk.edu.pl/
https://libra.ibuk.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

E-źródła - legalis

legalis –

Dostęp: http://buk.ujk.edu.pl/

ŹRÓDŁA I ZASOBY / E-ŹRÓDŁA / LEGALIS

http://buk.ujk.edu.pl/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

Zasoby zewnętrzne - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych –

Zasoby zewnętrzne - NUKAT

NUKAT –

Zasoby zewnętrzne - KaRo

KaRo -

http://fbc.pionier.net.pl/pro/

http://katalog.nukat.edu.pl/

search/query?theme=nukat

http://karo.umk.pl/Karo/

http://fbc.pionier.net.pl/pro/
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat
http://karo.umk.pl/Karo/


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

Zasoby zewnętrzne - Bibliografia książek polskich

Przewodnik Bibliograficzny -

Zasoby zewnętrzne - Bibliografia artykułów z czasopism polskich

https://www.bn.org.pl/bibliografie/

bibliografia-narodowa/przewodnik-

bibliograficzny

https://www.bn.org.pl/bibliografie/

bibliografia-narodowa/

bibliografia-zawartosci-czasopism

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

Dostęp do baz

*Dostęp do baz - możliwy jest ze wszystkich komputerów

w sieci UJK

*Dostęp do czasopism elektronicznych - można mieć

również z komputera domowego. Jak uzyskać dostęp

do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK

zobacz: http://www.ujk.edu.pl/czasopisma.html.

http://www.ujk.edu.pl/czasopisma.html


ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ        Zbiory elektroniczne

Dostęp do baz

Biblioteka Uniwersytecka gromadzi i udostępnia

równolegle piśmiennictwo naukowe dostępne w wersji

tradycyjnej, czyli drukowanej, papierowej oraz

w wersji elektronicznej. Biblioteka Uniwersytecka

w Kielcach staje się więc biblioteką hybrydową.



PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW                       Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne rozlokowane są w:

*magazynie zamkniętym na parterze – na 922 m²14 km

półek (ok. 500 tys. książek), tutaj też: Kolekcja XIX wieku;

*strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych

na I piętrze

– na 847 m² 3 km półek;

*strefie wolnego dostępu do wydawnictw ciągłych

i literatury z zakresu informacji naukowej na II piętrze

– na 823 m² 3 km półek;



PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW                       Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne rozlokowane są w:

*pomieszczeniach na I piętrze Kolekcja Nordycka, Gabinet

Świętokrzyski;

*magazynie zbiorów specjalnych (najcenniejsze zbiory

znajdują się w skarbczyku) na II piętrze;

*magazynie na III piętrze.



PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW                       Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne przechowywane są w odpowiednich

warunkach mikroklimatycznych (utrzymywanie

w magazynach stałej temperatury i wilgotności powietrza)

przy ograniczonym dostępie światła dziennego,

słonecznego, na odpowiednich półkach na regałach

przesuwnych (jezdnych) i regałach stacjonarnych.

Lokalizacja magazynów, panujące w nich warunki,

odpowiednie regały i sposób ich rozmieszczenia stwarzają

bezpieczne warunki przechowywania wszystkich rodzajów

zbiorów.



PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW                       Zbiory biblioteczne

Poza budynkiem głównym część zbiorów przechowywana

jest w Czytelni Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 11

(Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK).



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalogi biblioteczne zawierają informacje o wszystkich

zbiorach znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej

oraz w Czytelni Pedagogicznej.

Katalogi biblioteczne dostępne są w formie:

*elektronicznej

*tradycyjnej.



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Tradycyjne źródła informacji naukowej

Elektroniczny katalog biblioteczny BUK

Podstawowym źródłem informacji o zbiorach BUK

jest katalog elektroniczny tworzony w systemie ALEPH.

Katalog zawiera opisy:

*wszystkich książek wydanych od 1992 r. oraz znaczną

część wydanych wcześniej;

*książek znajdujących się w wolnym dostępie;



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalog elektroniczny (komputerowy)

*większości czasopism;

*niektórych rodzajów zbiorów specjalnych

(np. wydawnictw zwartych II obiegu, prac doktorskich,

nadbitek). Baza jest sukcesywnie uzupełniana o pozycje

z katalogu kartkowego. Katalog komputerowy zawiera

opisy i informacje o wszystkich książkach i czasopismach

zakupionych przez BU po 2000 roku. Katalog komputerowy

dostępny jest w Internecie na stronie:

https://lib.ujk.edu.pl./

https://lib.ujk.edu.pl./


KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalog elektroniczny (komputerowy)

Katalog online pozwala m.in. na:

*wieloaspektowe wyszukiwanie według:

➤ tytułu ➤ autora ➤ haseł przedmiotowych ➤ sygnatury

➤ słów kluczowych

*samodzielną obsługę konta przez Czytelnika

m.in. zamówienie książek, sprawdzenie stanu konta,

prolongatę książki wypożyczonej.



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalog elektroniczny (komputerowy)

Przeglądać katalog online Biblioteki może każdy.

Zamawiać książki można jedynie po podaniu:

– ID Użytkownika (numer legitymacji)

– hasła.

Aby zamówić książkę w katalogu online trzeba mieć

założone konto. Zamówienia można składać drogą

elektroniczną poprzez terminale w Bibliotece lub

za pomocą dowolnego komputera połączonego

z Internetem.



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalog elektroniczny (komputerowy)

Z katalogu komputerowego można korzystać w Bibliotece

Uniwersyteckiej na wszystkich terminalach przeznaczonych

dla Czytelników. Terminale zlokalizowane są na trzech

kondygnacjach:

*na parterze obok Wypożyczalni

*na I piętrze:

- w holu przed wejściem do czytelni w strefie wolnego

dostępu;



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalog elektroniczny (komputerowy)

- w strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych;

*na II piętrze:

- w strefie wolnego dostępu do wydawnictw ciągłych;

- w Czytelni Multimedialnej.

Baza jest katalogiem wspólnym dla wszystkich jednostek

Biblioteki Uniwersyteckiej.



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalog elektroniczny (komputerowy)

Informację, gdzie fizycznie znajduje się poszukiwana

książka Czytelnik odnaleźć może

- w kolumnie Zasób,

a czy można wypożyczyć ją do domu, czy też dostępna jest

tylko na miejscu, w czytelni

– w kolumnie Status egzemplarza.

Uwaga! Przerwy w pracy katalogów online codziennie

w godz. 2:00 – 6:00.



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalogi kartkowe

Uzupełnieniem katalogu komputerowego są

katalogi kartkowe:

*katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych, który zawiera

opisy książek wydanych w latach 1801–1992, znajdujących

się w zbiorach BU (karty katalogowe ułożone

są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych,

w przypadku dzieł anonimowych czy prac zbiorowych),



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalogi kartkowe

*katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych i seryjnych

Katalogi kartkowe znajdują się na II piętrze w holu przed

wejściem do czytelni na antresoli i wolnego dostępu

do wydawnictw ciągłych.

*katalog kartkowy zbiorów specjalnych, który rejestruje:

➤ stare druki

➤ druki ulotne

➤ rękopisy, rękopisy w postaci dokumentów wtórnych



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalogi kartkowe

➤ druki muzyczne

➤ zbiory kartograficzne

➤ wydawnictwa bibliofilskie

➤ grafikę, ekslibrisy

➤ mikrofilmy

➤ wydawnictwa drugiego obiegu (czasopisma).



KATALOGI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ               Zbiory biblioteczne

Katalogi kartkowe

Katalog kartkowy zbiorów specjalnych znajduje się

w czytelni zbiorów specjalnych na II piętrze.



UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW                                      Zbiory biblioteczne

Biblioteka udostępnia zbiory:

*na miejscu w czytelniach,

*przez wypożyczanie książek na zewnątrz poza bibliotekę,

*wypożyczenia zamiejscowe,

*przez wykonywanie mikrofilmów, kserokopii, skanów

i innych form reprograficznych;

*przez organizowanie dostępu do elektronicznych wersji

czasopism i elektronicznych baz danych na CD-ROMach

oraz za pośrednictwem Internetu.



UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW                                      Zbiory biblioteczne

Na miejscu w Bibliotece Czytelnik może skorzystać

ze zbiorów w następujących czytelniach:

*czytelni ogólnej w strefie wolnego dostępu

do wydawnictw zwartych – 118 miejsc;

*czytelni na antresoli – 36 miejsc;

*Czytelni Oddziału Informacji Naukowej – 29 miejsc;

*Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych – 16 miejsc,

w tym 2 stanowiska z czytnikami do przeglądania

mikrofilmów;



UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW                                      Zbiory biblioteczne

*Czytelni Prasy Bieżącej – 16 miejsc;

*Czytelni Multimedialnej – 20 miejsc;

oraz na stanowiskach usytuowanych w strefie wolnego

dostępu na I i II piętrze. Z materiałów bibliotecznych

ze strefy wolnego dostępu można korzystać w każdym

z wymienionych wyżej i wygodnym dla Czytelnika miejscu.

Kolekcja XIX wieku udostępniana jest w Oddziale Zbiorów

Specjalnych. Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory

udostępniane są również w Czytelni Pedagogicznej

przy ul. Krakowskiej 11.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Wszystkim Czytelnikom przysługuje prawo do korzystania

z zasobów wolnego dostępu, a prawo do wypożyczania

z tychże zasobów przysługuje Czytelnikom posiadającym

legitymację studencką aktywowaną jako karta biblioteczna

lub ważną kartę biblioteczną.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Udostępnianie zbiorów odbywa się zgodnie

z „Regulaminem udostępniania i korzystania ze zbiorów

Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach”. Czytelnik zobowiązany

jest do zapoznania się z tym dokumentem

(dostępnym na stronie:

http://buk.ujk.edu.pl/files/regulamin_udostepniania_2015

.pdf?151106 oraz w wersji drukowanej u dyżurującego

bibliotekarza.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Zgodnie z regulaminem prawo do wypożyczania zbiorów

mają:

*pracownicy i studenci (I, II, III stopnia) Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego,

*uczestnicy seminariów doktoranckich,

*pracownicy i studenci szkół wyższych i instytucji

współpracujących z Biblioteką,

*biblioteki w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych,

*osoby nie związane z UJK po uzyskaniu zgody Dyrektora

i wpłaceniu kaucji.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Zapis do BibliotekiAby wypożyczać książki na zewnątrz należy mieć założone

konto Czytelnika, czyli zapisać się do Biblioteki.

Zapis do Biblioteki

Zapisu do Biblioteki, czyli założenia konta Czytelnika

i aktualizacji konta można dokonywać w Wypożyczalni

na parterze, po okazaniu odpowiedniego dokumentu

w zależności od kategorii użytkownika. Studenci UJK

przy zapisie okazują tylko legitymację studencką

(elektroniczną).



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Zapis do BibliotekiPo autoryzacji, elektroniczna legitymacja studencka staje

się również kartą biblioteczną uprawniającą do:

*wypożyczania książek na zewnątrz,

*korzystania ze zbiorów na miejscu.

Konto Czytelnika ważne jest dany rok akademicki

(do 31 października). Po upływie tego czasu konto należy

prolongować (przedłużyć).

Tak założenie konta Czytelnika jak i jego prolongata

są bezpłatne dla studentów i pracowników UJK.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Wypożyczanie książekWypożyczanie książek

Obowiązują następujące limity wypożyczeń i terminy

zwrotów książek:

*pracownicy UJK – 20 książek na okres 90 dni,

*studenci, uczestnicy studiów podyplomowych

– 10 książek na okres 30 dni,

*studenci studiów doktoranckich stacjonarnych

i seminariów doktoranckich UJK – 15 książek

na okres 30 dni,



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Wypożyczanie książekWypożyczanie książek

*emeryci, renciści i inni – 10 książki na okres 30 dni.

Wypożyczyć można tylko te książki, które mają status

egzemplarza „w magazynie” lub „do wypożyczenia”.

Pozostałe książki oraz czasopisma dostępne są tylko

na miejscu. Istnieje możliwość prolongaty, czyli

przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki,

pod warunkiem, że książka nie została przetrzymana

lub zamówiona przez innego Czytelnika oraz termin

ważności konta na to pozwala.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Wypożyczanie książekWypożyczanie książek

Prolongaty można dokonać przed upływem terminu

zwrotu książki:

*samodzielnie poprzez katalog internetowy

(na 1 dzień przed końcem terminu) lub

*bezpośrednio u bibliotekarza w Wypożyczalni

(nie wcześniej niż 5 dni przed końcem terminu).

Czytelnik może dwukrotnie prolongować wypożyczoną

książkę.



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Wypożyczanie książekWypożyczanie książek

Uwaga! W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu,

konto zostaje automatycznie zablokowane i rozpoczyna się

naliczanie kary. Opłata za zwłokę w oddaniu książek wynosi

0,20 zł. od jednej książki za każdy dzień roboczy i jest

automatycznie naliczana przez system komputerowy.

Zgodnie z "Ustawą o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych" nie ma możliwości

anulowania naliczonej kary (dotyczy to wszystkich

Czytelników).



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Zwroty wypożyczonych książekZwroty wypożyczonych książek

Czytelnicy mogą zwracać książki:

*w Wypożyczalni w godzinach pracy Biblioteki,

*u dyżurującego bibliotekarza w strefie wolnego dostępu,

*korzystając z urządzenia do samodzielnych wypożyczeń

na I piętrze w strefie wolnego dostępu do wydawnictw

zwartych – tylko książki z wolnego dostępu,



KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Zwroty wypożyczonych książekZwroty wypożyczonych książek

*24 godziny na dobę za pomocą samoobsługowej

automatycznej wrzutni zewnętrznej.

Wrzutnia zainstalowana jest po prawej stronie od wejścia

głównego do gmachu Biblioteki.



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW

Wolny dostęp

W Bibliotece Uniwersyteckiej Czytelnicy mają swobodny

dostęp do części zbiorów usytuowanych w tzw. wolnym

dostępie. Oznacza to, że Czytelnik:

*ma swobodny dostęp do książek i czasopism ustawionych

dziedzinowo;

*sam sięga po książki na półce;

*poznaje literaturę z danej dziedziny podczas

bezpośredniego kontaktu ze zbiorami;



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW

Wolny dostęp

*może swobodnie przeglądać księgozbiór i sam

decydować, czy i na ile chce z niego skorzystać;

*nie musi korzystać z katalogu ani też dokonywać

zamówienia poprzez wypełnienie rewersu;

*ze zbiorów może korzystać na miejscu oraz wypożyczać

niektóre pozycje książkowe do domu.



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW

Wolny dostęp

Obszary wolnego dostępu znajdują się:

*na I piętrze – wolny dostęp do wydawnictw zwartych;

*na II piętrze – wolny dostęp do wydawnictw ciągłych,

czasopism i literatury z zakresu informacji naukowej.



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW                                     Zasady korzystania

Wolny dostęp

*Prawo do korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie

mają wszyscy odwiedzający Bibliotekę.

*Czytelnicy korzystający ze zbiorów w wolnym dostępie

zobowiązani są do pozostawiania w szatni lub w szafkach

znajdujących się przed wejściem do strefy wolnego

dostępu wierzchnich okryć, teczek, plecaków i toreb

(z torbami na komputery przenośne włącznie).



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW                                     Zasady korzystania

Wolny dostęp

*Zbiory w wolnym dostępie rejestrowane są w katalogu

komputerowym i w kolumnie Zasób określone jest piętro,

gdzie dana pozycja się znajduje:

„Wolny dostęp-zwarte-1 p.” „Wolny dostęp-czasopisma-2

p.”„Wolny dostęp-Inf.Nauk.-2 p.”

*Po kliknięciu w zasób, w kolejnej tabeli jest kolumna

"Znak wolnego dostępu" (np. 327(438)). Jest to dokładne

wskazanie regału, gdzie dana pozycja powinna się

znajdować.



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW                                     Zasady korzystania

Wolny dostęp

*Mimo, że książki i wydawnictwa ciągłe ustawione

na półkach w strefie wolnego dostępu rejestrowane

są w katalogu komputerowym to nie można składać

na nie zamówienia drogą elektroniczną. Czytelnik

samodzielnie odnajduje na półkach potrzebne pozycje.

*Niektóre książki, które mają w katalogu komputerowym

status egzemplarza „Do wypożyczenia” Czytelnik może

wypożyczyć, korzystając z urządzenia do samodzielnych

wypożyczeń (selfcheck) lub u dyżurującego bibliotekarza.



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW                                     Zasady korzystania

Wolny dostęp

*Książki takie mają prawo wypożyczać tylko Czytelnicy

posiadający kartę biblioteczną. Okres wypożyczenia wynosi

30 dni.

*Czytelnicy nie mogą samodzielnie wstawiać

wykorzystanych materiałów na półki, należy je odłożyć

na wyznaczone miejsca!

*Materiałów bibliotecznych oznaczonych czerwonym

paskiem nie wolno wynosić za bramki bezpieczeństwa!



WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW                                     Zasady korzystania

Wolny dostęp

*Fragmenty książek, artykuły Czytelnik może samodzielnie

kopiować przestrzegając warunków określonych

Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.

1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.) z wykorzystaniem

aparatu fotograficznego, skanera, kserokopiarki.

*W czytelni zlokalizowanej w strefie wolnego dostępu

na I piętrze (książki) lub na II piętrze (wydawnictwa ciągłe

i czasopisma) czekają na Czytelnika pozycje zamówione

z Magazynu (w dniu złożenia zamówienia).



WOLNY DOSTĘP Rozmieszczenie księgozbioru

Wolny dostęp

Księgozbiór ułożony jest wg tzw. Znaku Wolnego Dostępu,

który oparty jest na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,

która dzieli całość wiedzy na 10 działów głównych

oznaczonych cyframi arabskimi 0–9.

Wykaz działów UKD:

0–Dział ogólny.

1–Filozofia. Psychologia.

2–Religia. Teologia.

3–Nauki społeczne. Prawo. Administracja.



WOLNY DOSTĘP Rozmieszczenie księgozbioru

Wolny dostęp

5–Matematyka i nauki przyrodnicze.

6–Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne.

Rolnictwo.

7–Sztuka. Rozrywka. Sport.

8–Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.

Filologia.

9–Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia.



WOLNY DOSTĘP Rozmieszczenie księgozbioru

Wolny dostęp

W poszczególnych działach (np.: 614, 355.1/.4)

książki ułożone są w porządku alfabetycznym.

W obrębie danego działu wydawnictwa ciągłe

zostały ustawione alfabetycznie,

natomiast w obrębie tytułu – chronologicznie.



WOLNY DOSTĘP Oznakowanie zbiorów

Wolny dostęp

Zbiory w wolnym dostępie są odpowiednio zabezpieczone

i oznakowane.

Kolorowe paski naklejone na grzbiety książek oznaczają

dziedzinę:

– Nauki Społeczne (działy oznaczone cyframi 0 –3)

– Nauki Przyrodniczo-Techniczne (działy

oznaczone cyframi 5 –6)

– Nauki Humanistyczne (działy oznaczone cyframi

7–9).



WOLNY DOSTĘP                                            Oznakowanie zbiorów

Wolny dostęp

– literatura z zakresu informacji naukowej.

Wydawnictwa ciągłe mają na grzbiecie naklejony pasek

w kolorze białym .

Część książek i wszystkie wydawnictwa ciągłe mają

na grzbiecie naklejony pasek w kolorze .

Oznacza to, że ze zbiorów tych można korzystać tylko

na miejscu.





JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

Aby zamówić książkę w katalogu komputerowym, należy

wykonać następujące czynności:

➤Połącz się z katalogiem bibliotecznym, wybierając

najwygodniejszą dla siebie opcję:

– wpisz w okienko adresowe wyszukiwarki internetowej

adres http://lib.ujk.edu.pl lub

– kliknij odnośnik na stronie Biblioteki.

Szukaj w katalogu ALEPH ...

Pokaże się strona: Katalog główny.

http://lib.ujk.edu.pl/


JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

Wyszukiwanie

➤W Pole do wyszukiwania: wpisz nazwisko autora książki

lub tytuł książki. Możesz, ale nie musisz z rozwijanego pod

spodem menu wybrać, które pola będą przeszukiwane

(Wszystkie pola, czy Autor / Instytucja / Konferencja, czy

Tytuł, czy Kolekcja, Hasło przedmiotowe, ISNN, ISBN)

➤Wciśnij Dalej.

Ukaże się lista rekordów, w kolumnach zawierających

następujące dane:

Autor Tytuł Wydawca Zasób Link



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

Wyszukiwanie

➤Przejrzyj listę wyników i znajdź poszukiwany tytuł.

Zwróć uwagę na kolumnę Zasób. Poszukiwana książka

może mieć bowiem różną lokalizację – zapis informuje,

gdzie dana książka znajduje się.



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

Zamawiać komputerowo można tylko książki oznaczone

w kolumnie Zasób: Magazyn-parter:

➤Aby zamówić wybrany egzemplarz kliknij:

Magazyn-parter

Jeżeli po lewej stronie egzemplarza widoczny jest link

Zamówienie, a kolumna Dostępność Data zwrotu

jest pusta, możliwe jest złożenie zamówienia.

➤Kliknij: Zamówienie

Aby złożyć zamówienie, najpierw musisz się zalogować.



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

W oknie, które się pojawiło:

➤wpisz:

– ID Użytkownika (numer legitymacji)

– hasło (numer legitymacji)

➤Kliknij: Dalej

W pasku żółtym w górnej części ekranu pojawi się

komunikat:

„Zarejestrowano zamówienie do odbioru w Magazyn-

parter” (WYPOŻYCZALNIA).



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

UWAGA!

Kończąc pracę koniecznie

➤kliknij: Koniec sesji, a następnie Dalej

Pamiętaj! Jeśli tego nie zrobisz osoba korzystająca po Tobie

będzie mogła zamawiać na Twoje konto!

➤Zamówioną książkę odbierz w Wypożyczalni (czas

realizacji zamówienia około 30 minut).

Zamówione pozycje czekają na odbiór przez Czytelnika

w Wypożyczalni 3 dni.



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

UWAGA!

W katalogu komputerowym można zamówić

(zarezerwować) tylko publikacje (książki / czasopisma)

znajdujące się w Magazynie i w Czytelni Pedagogicznej.

Książek i czasopism, znajdujących się w wolnym dostępie,

nie zamawiamy, ani nie rezerwujemy drogą elektroniczną.



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ W KATALOGU KOMPUTEROWYM?

UWAGA!

Na książkę z katalogu komputerowego, która ma status

„w opracowaniu” nie można złożyć zamówienia drogą

elektroniczną. Należy to uczynić na tradycyjnym rewersie

kartkowym w strefie wolnego dostępu u dyżurującego

bibliotekarza.



JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ Z KATALOGU KARTKOWEGO?

PAMIETAJ!

Katalog komputerowy nie obejmuje całości zbiorów

Biblioteki, dlatego po stwierdzeniu braku opisu

poszukiwanej pozycji w tym katalogu należy kontynuować

poszukiwania w katalogach kartkowych.

Zamówienia składa się wówczas na rewersach

wypisywanych ręcznie. Pozycje zamówione z katalogu

kartkowego są do odbioru po upływie minimum

3 dni od daty zamówienia.



USŁUGI

Kopiowanie materiałów bibliotecznych

Czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej mają do dyspozycji:

*trzy skanery samoobsługowe (tzw. ekologiczne ksero)

*trzy kserokopiarki samoobsługowe.

Skaner umożliwia Czytelnikowi szybkie kopiowanie

materiałów i zapisanie ich w postaci pliku PDF lub JPEG

na własnym nośniku pamięci (pendrive).

Ekologiczne ksero gwarantuje wysoką jakość reprodukcji

obrazu oraz jest bezpieczne dla skanowanych materiałów.



USŁUGI

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe oraz

zagraniczne prowadzi Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Biblioteki Uniwersyteckiej. Warunkiem przyjęcia

zamówienia przez wypożyczalnię międzybiblioteczną jest

potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła

w odpowiednich bibliotekach:

*na terenie Kielc – przy składaniu zamówień do bibliotek

krajowych,



USŁUGI

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

*naukowych krajowych – przy składaniu zamówień

do bibliotek zagranicznych;

oraz posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

lub studenckiej legitymacji elektronicznej. Sprowadzanie

z bibliotek krajowych i zagranicznych książek

oraz reprodukcji dokumentów, wymagające odpłatności,

jest realizowane na koszt Czytelnika.



USŁUGI

Usługi Oddziału Informacji Naukowej

*Pomoc w tworzeniu zestawień bibliograficznych

na podany przez Czytelnika temat.

*Pomoc w zebraniu materiałów do pracy dyplomowej

(obejmuje stworzenie bibliografii książek oraz artykułów

z czasopism.)

*Działalność informacyjna, dotycząca zasobów innych

bibliotek oraz placówek naukowych oraz lokalizacji trudno

dostępnych materiałów.



USŁUGI

Usługi Oddziału Informacji Naukowej

*Udzielanie informacji katalogowych oraz instruktaż

dotyczący obsługi katalogu Aleph.

*Pomoc w tworzeniu raportów cytowań

w oparciu o witrynę Web of Knowledge.

*Instruktaż w zakresie posługiwania się źródłami

elektronicznymi.



PODSTAWY INFORMACJI NAUKOWEJ

Podstawowa wiedza o źródłach informacji naukowej

(tradycyjnych oraz elektronicznych) jest istotna podczas

szukania odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Najważniejsze, by Studenci BUK poznali sposoby

wyszukiwania oraz zdobywania informacji ze źródeł

tak tradycyjnych jak i cyfrowych.



Pamiętaj!

Pilny Student czuje potrzebę zdobywania nowej wiedzy.

Poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania, wiąże się

z koniecznością ciągłego, samodzielnego jej uzupełniania.

Jeśli choć raz skorzystasz z nowego rozwiązania – już

nie będzie ono dla Ciebie „nowe”.
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