
SZKOLENIE
BIBLIOTECZNE

 
Biblioteka WSIiZ
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Poniedziałek   NIECZYNNE
Wtorek             08:00-16:00
Środa                 08:00-16:00                                   
Czwartek           08:00-16:00 (konsultacje dyplomowe)
Piątek                   08:00-16:00
Sobota                   09:00-17:00*                              
Niedziela                09:00-17:00**

*Pracująca: 3, 4 i 5 sobota w miesiącu; 
Przerwa w godz. 12:30-13:00

** Pracująca: 1 i 2 niedziela w miesiącu; 
Przerwa w godz. 12:30-13:00

BIBLIOTEKA WSIIZ

MIEŚCI SIĘ W POKOJU 0.10 (PARTER)

GODZINY OTWARCIA:



PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI FUNCKJONOWANIA
BIBLIOTEKI WSIIZ W TAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Każdy student zobowiązany jest do zapoznania się 
z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi
funkcjonowania biblioteki dostępnymi 

w Zarządzeniu nr 25/2020 Rektora 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

dr. n. chem. Sebastiana Grzyba.

Szczegóły dostępne pod linkiem:
https://wsiiz.pl/o-uczelni/bezpieczenstwo-covid-19



GODZINY OTWARCIA:

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK:
 

godz. 8:00-16:00

3., 4., 5. PRACUJĄCA SOBOTA MIESIĄCA ORAZ
 

1., 2. PRACUJĄCA NIEDZIELA :
 

godz. 9:00-17:00



e-mail: biblioteka@wsiiz.pl

tel.: 22 562 35 31
       22 562 35 30
       
 

https://wsiiz.pl/dla-studenta/biblioteka

KONTAKT

https://wsiiz.pl/wsiiz-kontakt/dzial-nauki-oraz-biblioteka
http://wsiiz.pl/
https://wsiiz.pl/wsiiz-kontakt/dzial-nauki-oraz-biblioteka


 https://m6023.lib.mol.pl/

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE NAUKI / BIBLIOTEKI  W OBLICZU PANDEMII COVID-19

OBSŁUGA STUDENTÓW

ZASOBY PRZEGLĄDAMY WIRTUALNIE, 
NIE NA MIEJSCU W BIBLIOTECE

ZA POŚREDNICTWEM LIBRA.NET

NA WIZYTĘ ZAPISUJEMY SIĘ 
 

MAILOWO 
 

LUB TELEFONICZNIE
 

e-mail: biblioteka@wsiiz.pl

tel.: 22 562 35 31
       22 562 35 30
       
 

https://wsiiz.pl/wsiiz-kontakt/dzial-nauki-oraz-biblioteka
http://wsiiz.pl/
https://wsiiz.pl/wsiiz-kontakt/dzial-nauki-oraz-biblioteka
https://wsiiz.pl/wsiiz-kontakt/dzial-nauki-oraz-biblioteka


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE NAUKI / BIBLIOTEKI  W OBLICZU PANDEMII COVID-19

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZWRACANYMI ZBIORAMI

Książkę należy włożyć do szczelnego opakowania, 
opisanego swoim imieniem i nazwiskiem, numerem albumu,

 adresem mailowym i sygnaturą zwracanych książek 

Czytelnik może wysłać książki na własny koszt 
Pocztą Polską lub kurierem , 

o wysyłce poinformować mailowo/telefonicznie  

Przyjęte książki zostaną odłożone na 3 dni 
na specjalnie oznaczone półki   



Student, który ustalił wcześniej wizytę mailowo/telefonicznie 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE NAUKI / BIBLIOTEKI  W OBLICZU PANDEMII COVID-19

DO DZIAŁU NAUKI / BIBLIOTEKI MOŻE WEJŚĆ:

Student zdrowy, który nie miał kontaktu 
z osobą chorą/przebywającą na kwarantannie 

Zachować dystans 1,5 m   

WCHODZĄC DO BIBLIOTEKI PAMIĘTAJ:
Zdezynfekować dłonie

Założyć jednorazowe 
rękawiczki 

Zasłonić usta i nos maseczką



należy ponownie zdezynfekować dłonie

należy potwierdzić obecność na liście

należy przestrzegać zasady higieny kaszlu/kichania

należy używać własnych przyborów piśmienniczych

limit przebywających naraz studentów/interesantów wynosi: 3 osoby

nie ma możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego 

czas przebywania w bibliotece winien być ograniczony do minimum

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE NAUKI / BIBLIOTEKI  W OBLICZU PANDEMII COVID-19

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE:



GROMADZIMY,
OPRACOWUJEMY 

I UDOSTĘPNIAMY LITERATURĘ
ZWIĄZANĄ 

Z PROFILEM UCZELNI

W Bibliotece WSIiZ znajduje się 
około 7 tysięcy książek



ABY
ZAPISAĆ SIĘ DO
BIBLIOTEKI
NALEŻY 

Do korzystania z konta potrzebny jest 
kod aktywacyjny.

Po kod aktywacyjny należy zgłosić się do biblioteki,
zostanie on wysłany na adres
mailowy podany w systemie

...zgłosić się  do pracownika biblioteki:
mailowo podając Imię/Imiona, Nazwisko, Numer
albumu, Kierunek studiów, numer telefonu,
telefonicznie

Login to adres email 

czytelnika

Hasło do
samodzielnego

ustalenia



JEDNORAZOWO
STUDENT MOŻE WYPOŻYCZYĆ:

2 książki - na 14 dni,
 

w czytelni na miejscu 5 książek.

NIE
WYPOŻYCZAMY:

zbiorów specjalnych, dzieł
rzadkich i kosztownych,

dzieł znajdujących się w
księgozbiorze podręcznym tj.
encyklopedii, słowników,
informatorów,

zasobów czytelni,

prac dyplomowych.



U W A G A !  W A Ż N E  !

KARA
BIBLIOTECZNA

Biblioteka nie wysyła monitów przypominających 
o zbliżającym się terminie zwrotu.

Przed zapisaniem się do biblioteki zapoznaj się 
z Regulaminem dostępnym na stronie WSIiZ
(zakładka: REGULAMIN):

https://wsiiz.pl/dla-studenta/biblioteka

Prosimy pamiętać o przedłużaniu terminów
wypożyczenia.

1zł  (za każdy dzień zwłoki, za każdą książkę)

Za przetrzymanie książek grozi kara:

https://wsiiz.pl/biblioteka/regulamin-biblioteki


PROLONGATA Czytelnik może przedłużyć 
termin wypożyczenia:

o 14 dni

Przedłużenia można dokonać osobiście 
lub drogą mailową:

(biblioteka@wsiiz.pl)
 

Biblioteka WSIiZ w Warszawie zastrzega sobie prawo, 
w uzasadnionych wypadkach (np. dzieła szczególnie
poszukiwane) żądać zwrotu wypożyczonych dzieł
przed upływem regulaminowego terminu. Pracownik
ma także prawo odmówić przedłużenia terminu
wypożyczenia pozycji i zażądać natychmiastowego jej
zwrotu.



KORZYSTANIE
Z KATALOGU ON-LINE

Krok po kroku



...krok po kroku

KROK 1: WEJDŹ NA STRONĘ UCZELNI:

https://wsiiz.pl/dla-
studenta/biblioteka

Krok 2: W zakładce „DLA STUDENTA"

wybierz „KATALOG ON-LINE”

Książki

można wyszukiwać poprzez podanie:

autora,
tytułu,
hasła przedmiotowego.

https://wsiiz.pl/


...krok po kroku

Wpisz tytuł książki, 
autora lub

słowo klucz



...krok po kroku
Wybierz 

interesującą 
Cię pozycję



...krok po kroku

Aby dokonać rezerwacji 
wybierz pozycję 

o statusie „Dostępny” 
i kliknij „Rezerwuj”



...krok po kroku

Rezerwacja jest ważna 2 dni!



ZAMAWIANIE
KSIĄŻEK

Oprócz rezerwacji on-line zamówić książki
można również:

osobiście (podając sygnaturę książki),
telefonicznie (podając tytuł i sygnaturę
książki),
mailowo (na adres biblioteka@wsiiz.pl
wysyłając wiadomość z podaną sygnaturą,
tytułem książki oraz imieniem 
i nazwiskiem zamawiającego).

Zamówienie można odebrać w godzinach
pracy Biblioteki WSIiZ



udostępniane prace są tylko w czytelni po 3 dniach roboczych
od złożenia odpowiedniego wniosku,

wykaz prac dyplomowych oraz wniosek udostępnione są na
stronie https://wsiiz.pl/katalog-prac-dyplomowych,

pracownik biblioteki może odmówić udostępnienia wskazanej
pracy dyplomowej jeśli jej autor nie wyraził zgody na jej wgląd
w bibliotece,

wniosek dostępny na stronie powinien został wypełniony 
w całości (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, kierunek i rok
studiów),
https://wsiiz.pl/dokumenty/o_uczelni/biblioteka/abc_czytelnik
a/wniosek_o_udostepnienie_pracy_dyplomowej.pdf

jednorazowo we wniosku można wpisać max 5 prac
dyplomowych,

wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście do biblioteki
lub przesłać na adres biblioteka@wsiiz.pl,

zabrania się kopiowania udostępnionej pracy 
w całości lub fragmencie.

Regulamin udostępniania prac dyplomowych:

UDOSTĘPNIANIE
PRAC
DYPLOMOWYCH
W BIBLIOTECE

https://wsiiz.pl/katalog-prac-dyplomowych


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE
PRACY DYPLOMOWEJ



BAZY
DANYCH

Biblioteka WSIiZ ma dostęp do  najobszerniejszych na
świecie, naukowych, pełnotekstowych baz danych,
zawierających czasopisma najwyżej notowane w wielu
dziedzinach nauki. Dostępne są archiwa w formacie
PDF sięgające pierwszych numerów czasopism.

Dostęp do zasobów poprzez sieć szkoły.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI:
Elsvier,
Nature,
Science,
Scopus,
Springer,
Web of Knowledge,
Wiley.



DOSTĘPNE E-BOOKI

IBUK LIBRA

Korzystanie z ibuk libra
dostęp do portalu Ibuk Libra możliwy jest poprzez sieć
szkoły lub z domu po uzyskaniu indywidualnego kodu
PIN,

aby uzyskać kod PIN wystarczy napisać wiadomość
do biblioteki na adres:
biblioteka@wsiiz.pl

instrukcja korzystania znajduje się na stronie:
    
https://wsiiz.pl/dla-studenta/biblioteka
(zakładka: IBUK LIBRA)

http://wsiiz.pl/o-uczelni/biblioteka/e-booki


IBUK LIBRA



Po zapoznaniu się z prezentacją prześlij na adres mailowy: 

biblioteka@wsiiz.pl potwierdzenie w formacie:

imię i nazwisko/ numer albumu/ kierunek/ tryb studiów
Tytuł wiadomości: Szkolenie biblioteczne

Brak przesłania potwierdzenia zapoznania się z prezentacją multimedialną
będzie skutkowało nieuzyskaniem zaliczenia semestru!

ABY SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ZOSTAŁO ZALICZONE:



"KTO CZYTA KSIĄŻKI, 
ŻYJE PODWÓJNIE"

/Umberto Eco/


