
BIBLIOTEKA
WSIIZ zaprasza

złaknionych
 wiedzy



przekierowuje bezpośrednio 
do Księgozbioru 

(Publikacje papierowe)

zakładka: 
Wsparcie

Co i  gdzie znajdę w Bibliotece WSIiZ?



Godziny 
pracy

Szkolenie i
regulamin 

do pobrania

Współpraca
między-

-biblioteczna

Tu sprawdzisz, w ktrórych
bibliotekach możesz

przegladać zbiory

Informacje ogólne



Księgozbiór

Tu sprawdzisz wszystkie
tytuły czasopism

papierowych,
 które prenumeruje Biblioteka 

Publikacje tradycyjne

czasopisma do
wypożyczenia

Tu przejszysz katalog
Biblioteki WSIiZ



Jak założę konto biblioteczne dające dostęp do publikacji papierowych?

napisz do nas:
biblioteka@wsiiz.pl 

po założeniu konta możesz
wypożyczyć jednocześnie: 
3 tytuły na 14 dni (po tym czasie
uważaj na karę biblioteczną!)



Jak znajdę interesującą mnie publikację papierową?

wejdź na naszą stronę: 
https://wsiiz.pl/dla-
studenta/wsparcie/biblioteka-
wsiiz/publikacje-tradycyjne

kliknij ikonkę
 lub "Księgozbiór"

wyszukaj interesujacy Cię tytuł, autora,
hasło (np. "anatomia" czy "PMU")
wypożycz stacjonarnie w Bibliotece 



Jak uniknę kary bibliotecznej?

oddaj książkę w terminie,
tj. 14 dni od daty
wypożyczenia

napisz ws prolongaty terminu
 biblioteka@wsiiz.pl

albo



Publikacje elektroniczne

ACADEMICArepozytorium cyfrowe
Biblioteki Narodowej

IBUK
LIBRA

Wirtualna
Baza
Nauki

kod wydamy po
zapytaniu na maila 
 biblioteka@wsiiz.pl 

bazy czasopism
dostępnych w Open
Acces, np. PubMed,
Springer

Publikacje
Open
Acces

Kliknij:  Przejdź do
Publikacji Open
Acces i korzystaj
bez logowania

Przydatne
linki kliknij i  korzystaj 

bez logowania



Jak skorzystam z Academica?

część będzie można
przeglądać tylko 
w czytelni na
komputerach
Biblioteki WSIIZ

część publikacji będzie dostępna
z Twojego urządzenia 
gdziekolwiek jesteś



Jak przeglądać prace dyplomowe absolwentów WSIiZ?

Proces 
dyplomowania

Informacje
ogólne

Korzystanie 
z  prac
dyplomowych

Tu znajdziesz
katalog prac
dyplomowych



Jak przeglądać prace dyplomowe absolwentów WSIiZ? (c.d.)

e-dziekanat

Wnioski  
on l ine

Tu złóż wniosek o
Udostępnienie
pracy dyplomowej

Prace przeglądasz
stacjonarnie, w
Bibliotece WSIiZ



Harmonogram pracy Biblioteki WSIIZ:

 
wtorek- piątek

w godzinach: 8:00-16:00
 

1. i  2.  niedziela miesiąca ,  
3.,  4.  i  5.  sobota miesiąca
w godzinach: 9:00-17:00



KONTAKT DO BIBLIOTEKI WSIIZ:
 

biblioteka@wsiiz.pl
22 562 35 31/30

KONTAKT DO BIBLIOTEKI WSIIZ:
 

biblioteka@wsiiz.pl
22 562 35 31/30



Wiedza uskrzydla! 


