
System

biblioteczno-informacyjny

Szkolenie



 Biblioteka IPSiR - biblioteka macierzysta

www.ipsir.uw.edu.pl

 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

www.buw.uw.edu.pl

 Biblioteki Wydziałowe tworzące 

System Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM)

http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.buw.uw.edu.pl/


Zapisując się do Biblioteki = korzystamy 

z Bibliotek tworzących System

Studenci i pracownicy posiadający 

ELS i ELP

Zdalna aktywacja konta bibliotecznego



Aktywacja konta studenta

 Dostępna ze strony startowej www.buw.uw.edu.pl

 Przeznaczona dla studentów posiadających konto w USOS, 
którzy wcześniej nie zakładali konta bibliotecznego lub 
konto zlikwidowali.

 Możliwa po zalogowaniu się za pomocą Centralnego 
Systemu Uwierzytelniania przez wpisanie nr PESEL oraz 
hasła do USOS. 

 Wykonywana w pięciu krokach, konto jest aktywne od 
następnego dnia od godziny 6.00 rano.

http://www.buw.uw.edu.pl/


Aktywacja konta studenta online



Studenci i pracownicy nieposiadający

elektronicznej legitymacji ELS/ELP

 Przez cały rok akademicki zapisy w BUW, w SYTUACJI PANDEMII w Uliczce 

przed bibiloteką od 15 października od godz. 9.00 – 20.00

 Dokumenty niezbędne do zapisania się - lista znajduje się na stronie BUW w 

zakładce „ZAPISY”     

 Podpisujemy deklarację zobowiązującą do przestrzegania Regulaminu 

korzystania ze zbiorów BUW i analogicznych regulaminów BW

 Przy zapisie uzyskujemy hasło do konta bibliotecznego



Po zapisaniu się kartą biblioteczną będzie 

odpowiednio ELS/ELP/ELD

Numer legitymacji stanowi ciąg cyfr pod kodem kreskowym 

pisany bez spacji



Konto biblioteczne



Po zalogowaniu możesz:

 sprawdzić stan konta i jego ważność,

złożyć zamówienie na dostępne książki,

zarezerwować książki wypożyczone przez 

innego czytelnika,

anulować rezerwację,

przedłużyć (prolongować) termin zwrotu 

wypożyczonych książek,

zgłosić zagubienie karty.



Kliknij w Moje konto, żeby przejść do szczegółowych 

informacji dostępnych na koncie



Moje konto



Zakładka Wypożyczone – kolumny: 

Status
 Wypożyczono – książka jest wypożyczona.

 Przetrzymane – książka nie została zwrócona w wyznaczonym terminie zwrotu.

Wybrane do prolongowania
 Możliwa prolongata.

Prolongata niemożliwa gdy:

 Egzemplarz został zarezerwowany przez innego czytelnika.

 Zbyt wiele kar – masz do zapłacenia karę nie możesz prolongować książki.

 Zbyt wiele przetrzymanych egzemplarzy – nie oddałeś książki 

w wyznaczonym terminie, nie możesz dokonać prolongaty.



Zakładka Należności finansowe



Zakładka Należności finansowe

Tu sprawdzisz informacje o opłatach 
za przekroczenie terminu zwrotu książki –
0,40 zł za każdy dzień.

Uwaga! Wysokość kary możesz zobaczyć 
dopiero po oddaniu przetrzymanej książki.



Zamawianie książek online

 Zaloguj się na konto biblioteczne.

 Do wyszukiwarki wpisz poszukiwanego     

autora, tytuł lub temat.

 Aby zawęzić wyniki wyszukiwania korzystaj    

z opcji Wyszukiwania zaawansowanego.



Wyszukiwanie zaawansowane



Typ publikacji - czasopismo



Pomoc praktyczna

Jak czytać opis bibliograficzny 

 Książka:

Śliwowski J.: Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. 

Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 1997.

 Artykuł w książce : 

E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: Szacki J. (red.): 

Elementy teorii socjologicznych, Warszawa : PWN, 1974.

 Artykuł w czasopiśmie : 

Tomasz Banach : Proces opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej, 

PWP (Przegląd Więziennictwa Polskiego), 2003, nr 40-41.



Zamawianie książek 1



Zamawianie książek 2



Zamawianie książek 2a



Zamawianie książek 3

Miejsce odbioru wybieramy z listy rozwijanej



Uwaga!!!

Zawsze wybieraj miejsce odbioru z tej   

Biblioteki, w której znajduje się 

zamawiana przez Ciebie książka.

W przeciwnym razie zamówienie 

nie zostanie zrealizowane.



Zamawianie książek 4



Zamawianie książek 5



Zamawianie książek 6



Zakładka Zamówienia/Rezerwacje



Zakładka Zamówienia/Rezerwacje

Kolumny: 
 Data wygaśnięcia

 w przypadku zamówienia oznacza, że do tego dnia możesz odebrać w  
Bibliotece IPSiR lub BUW zamówioną książkę,

 w przypadku rezerwacji oznacza, że do tego dnia rezerwacja wygaśnie, jeżeli 
wcześniej nie zostanie zrealizowana.

 Status

Nierozstrzygnięte 

 w przypadku zamówienia oznacza, że książka czeka do odbioru w 
Wypożyczalni,

 w przypadku rezerwacji oznacza, że książka nie została jeszcze zwrócona.

Dostępne do odbioru – oznacza, że możesz już odebrać książkę z wypożyczalni.
Informację o tym, że książka czeka na Ciebie dostaniesz też mailem na adres
e-mail podany na Twoim koncie w zakładce Kontakt.



Realizacja zamówionych książek 

w Bibliotece IPSiR

 System przetwarza zamówienia złożone do godz.:

8.29; 10.29; 12.29; 14.29

 Odbiór książek w bibliotece po godz.: 

10.00; 13.00; 15.00 do 15.45
(dotyczy książek zamówionych w tym samym dniu)

 Książki można odebrać w ciągu trzech kolejnych dni.



Limit wypożyczanych książek

 10 książek – Biblioteka IPSiR

 10 książek – BUW

 2-5 książek – SWM patrz Regulamin

 Książki wypożyczamy na okres 30 dni 

z  możliwością trzykrotnej prolongaty
(koniecznie przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu)



Uwaga!!!

Książek wypożyczonych 

w Bibliotece IPSiR

nie oddajemy w BUW !!! 



Status książki – Nie wypożycza się

 Wydawnictwa encyklopedyczne, bibliograficzne, słowniki,

 Czasopisma i gazety,

 Druki z symbolem „Cim” (cenne, rzadkie zbiory biblioteczne),

 Wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oznaczone sygnaturą

z siglum literowym np.: Pr., Ps., Pd., A.

Książki ze statusem Nie wypożycza się udostępniamy 

w Czytelni bez zamawiania.



Czytelnia

Obecnie, w czasie obostrzeń czytelnia będzie 
nieczynna 

 Do korzystania z czytelni upoważnia 
Elektroniczna Legitymacja Studencka

 Czytelnicy zobowiązani są do:
 okazania ELS przed wejściem do czytelni

 pozostawienia wierzchnich okryć i plecaków w szatni

 wyłączenia telefonów 

 zachowania ciszy

 jedynym dopuszczalnym napojem jest woda w zakręcanej 
butelce



Zasoby online





Regulamin

 Pamiętaj, że zapisując się do Bibliotek Systemu, także podczas 

aktywacji online, zobowiązujesz się do przestrzegania Regulaminu. 

Należy znać swoje prawa oraz ewentualne sankcje.

 Regulamin Biblioteki IPSiR na stronie 

www.ipsir.uw.edu.pl/biblioteka-ipsir

 Regulamin BUW na stronie www.buw.uw.edu.pl

 System Wypożyczeń Międzywydziałowych – regulaminy BW,

z których wypożyczamy książkę.

http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/biblioteka-ipsir
http://www.buw.uw.edu.pl/


Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku 

w gmachu BUW (webinarium)

 Szkolenie biblioteczne w formie Webinarium (google meet) dla studentów I 

roku IPSiR odbędzie się o godz. 13.00 w następujących terminach:

 12 października - poniedziałek,

 13 października – wtorek,

 14 października - środę

Jest to prezentacja w języku polskim lub angielskim, podczas której zostaniecie 

poinformowani o funkcjonowaniu i zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej.



Szkolenie biblioteczne online

 zawiera podstawowe informacje niezbędne dla użytkowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego

 przybliża terminologię stosowaną w katalogu

 objaśnia procedury biblioteczne od zapisu poprzez wyszukiwanie, 

korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i elektronicznych

Zdolność korzystania z katalogu internetowego, internetowych baz danych i 

technik informacyjnych, którymi posługują się nowoczesne biblioteki naukowe 

to szczególna umiejętność bardzo przydatna właśnie podczas studiów, to w 

efekcie wartościowe pod względem merytorycznym prace naukowe.



Gdzie znaleźć szkolenie online 

na stronie 

www.buw.uw.edu.pl











Polecamy Zakładkę 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

gdzie znajdziesz cenne wskazówki



Informacje praktyczne - Jak korzystać?



Dziękuję za uwagę!

Życzę powodzenia i sukcesów 



Kierownik Biblioteki IPSiR

mgr Lucyna Kwarcińska


