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Przysposobienie biblioteczne

dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy



Siedziba Biblioteki Głównej



Informacje ogólne

System biblioteczno-informacyjny UTP

• Biblioteka Główna

✓ Dział Udostępniania (Czytelnia Główna i Wypożyczalnia)

✓ Informacja Naukowa

✓ Czytelnia Norm i Patentów

• Biblioteki wydziałowe (dla wydziałów poza Fordonem)

Zbiory - zgodne z kierunkami kształcenia i badań UTP

• książki

• czasopisma

• normy i opisy patentowe

• licencjonowane bazy danych i czasopisma elektroniczne



Witryna internetowa Biblioteki UTP

http://www.bg.utp.edu.pl/



Warunki korzystania z Wypożyczalni

• ważna elektroniczna legitymacja studencka (ELS)

• potwierdzenie wpłaty w wysokości 10 zł (potwierdzenie 

przelewu internetowego)

• deklaracja czytelnika wypełniona w Wypożyczalni 

Rejestracja czytelnika –

wymagane dokumenty



Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

• jedyny dokument upoważniający do wypożyczeń

• ważna jest przez regulaminowy czas trwania studiów I, II lub III 

stopnia

• zagubienie  ELS - należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, 

lecz nie później niż w terminie 7 dni.

• w razie nie zgłoszenia - właściciel ponosi konsekwencje 

wynikające z używania karty przez osoby trzecie.

Warunki korzystania z Wypożyczalni



Katalog komputerowy UTP



Wejście do Czytelni Głównej i Wypożyczalni



Katalog komputerowy UTP

• dostępny ze strony internetowej pod adresem: 

http://www.bg.utp.edu.pl lub bezpośrednio

http://bib2.utp.edu.pl/ z dowolnego komputera 

podłączonego do internetu

• umożliwia:

✓dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych o zasobach    

bibliotecznych

✓ dostęp do informacji o wypożyczeniach danych egzemplarzy

✓ zamawianie egzemplarzy do wypożyczenia

✓ prolongatę wypożyczeń

✓ sprawdzanie stanu konta czytelnika

http://www.bg.utp.edu.pl/
http://bib2.utp.edu.pl/


Katalog komputerowy - wejście

Książki wypożycza się wyłącznie na podstawie zamówienia poprzez katalog komputerowy!



http://bib2.utp.edu.pl/



• okres wypożyczeń - 90 dni dla lokalizacji magazyn

• liczba wypożyczeń - 15 książek, po 1 egz. danego tytuł

• dla studentów dwóch kierunków liczba wypożyczeń – 18 książek

• zamawiamy z katalogu tylko książki ze statusem Do wypożyczenia

• zamówienia realizowane są w ciągu 30 minut – odbiór osobiście w 

Wypożyczalni (RCI, ul. Kaliskiego 7), w ciągu 7. dni

Zasady zamawiania książek i realizacji 

zamówień



• Przedłużanie terminu zwrotu (prolongata) – poprzez katalog

✓ okres prolongaty - 30 dni

✓ dopuszczalna dwukrotna prolongata

✓ termin prolongowania – nie wcześniej niż 14 dni przed 

upływem daty zwrotu

• z chwilą przekroczenia terminu zwrotu, konto czytelnika zostaje 

zablokowane, do momentu wniesienia opłaty 

• za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu książki nalicza się 

0,30 zł opłaty (za każdy egzemplarz)

• w przypadku zniszczenia książki, czytelnik ponosi koszt oprawy 

według aktualnych cen rynkowych 

• opłata za zagubienie książki – wg regulaminu BG UTP - nie mniej 

niż 40 zł

Zasady zamawiania książek i realizacji zamówień



Hasło użytkownika w katalogu komputerowym:

• studenci posiadający ELS, po aktywacji konta w Wypożyczalni, 

logują się do katalogu komputerowego używając nr albumu

• każdy nowy użytkownik otrzymuje standardowe hasło:

4-cyfrowy kod PIN. Początkowy PIN to 2 cyfry roku i dwie cyfry 

miesiąca urodzenia (np. 8701)

• podczas pierwszego korzystania z katalogu komputerowego 

zaleca się zmienić  PIN w zakładce Profil na inny 4-cyfrowy PIN

Zasady zamawiania książek i realizacji zamówień



Krok 1: wyszukaj książkę:

Zamawianie książek poprzez katalog

Wyszukiwanie alfabetyczne – wg nazwiska 

autora, tytułu książki, tytułu czasopisma



Zamawianie książek poprzez katalog

Krok 2: sprawdź dostępność egzemplarzy – Status „Do wypożyczenia”



Zamawianie książek poprzez katalog

Krok 3: kliknij „Zamów egz.” i zaloguj się



Zamawianie książek poprzez katalog

Odbiór osobiście w Wypożyczalni (bud. RCI, ul. prof. S. Kaliskiego 7) 
w ciągu 7. dni



• użytkownicy, którzy podali adres email, otrzymują 

przypomnienie na 3 dni przed zbliżającym się terminem zwrotu

• książki należy zwrócić w Wypożyczalni BG

• przekroczenie terminu zwrotu skutkuje blokadą konta czytelnika 

i naliczeniem opłaty 0,30 zł za każdy dzień i za każdy 

egzemplarz

• zwrot książek poprzez wrzutnię przez 24/7

✓ zwroty rejestrowane są w systemie bibliotecznym w dniu następnym, 

a zwroty w niedziele i święta w pierwszym dniu roboczym BG

✓ zwrot książek poprzez wrzutnię nie zwalnia z opłat

za nieterminowy zwrot materiałów.

Zwrot wypożyczonych książek



Czytelnia Główna



Czytelnia Główna 

Wolny dostęp do zbiorów!



• książki uporządkowane wg działów Uniwersalnej 

Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)

• w ramach działów książki ułożone wg alfabetu

• szczegółowe informacje o działach - na szczycie rzędu 

regałów

• książki oznaczone pomarańczowym paskiem można         

wypożyczyć  na 15 dni

• należy je samodzielnie odszukać i podać dyżurującemu 

bibliotekarzowi celem wczytania na konto

• jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy

Czytelnia Główna 

Wolny dostęp do zbiorów!



Szczegółowe informacje o działach

Czytelnia Główna 

Wolny dostęp do zbiorów!

Książki oznaczone pomarańczowym paskiem można wypożyczyć na 15 dni



• czasopisma ułożone w porządku alfabetycznym

• czasopisma aktualnie prenumerowane - na regałach pod 
ścianą, ułożone w porządku alfabetycznym

• zeszyty naukowe - na regałach wg typu i nazwy uczelni

• dzienniki i tygodniki – kącik prasowy

Czytelnia Główna 

Wolny dostęp do zbiorów!



Miejsca i urządzenia dla czytelników:

• miejsca pracy przy regałach

• miejsca do pracy grupowej

• kabiny do pracy indywidualnej 

• kabina ze sprzętem dla osób niewidomych, niedowidzących i 

z dysfunkcją górnych narządów ruchu

• internet bezprzewodowy EDUROM

• kserograf samoobsługowy, skaner

• punkt bezpłatnego drukowania, kserowania i skanowania dla 

osób niepełnosprawnych

• sala multimedialna

Czytelnia Główna



Czytelnia Główna – miejsca pracy grupowej



Miejsca pracy przy regałach

Czytelnia Główna



Czytelnia Główna

Sala multimedialna i pracy grupowej



Czytelnia Główna

Sala multimedialna i pracy grupowej



Czytelnia Główna

Sala multimedialna 

i pracy grupowej

Cyfrowy ekran flipchart –

Samsung Flip



Czytelnia Główna

Kabiny pracy indywidualnej 



Czytelnia Główna

Kserograf samoobsługowy



Szybki skaner

Czytelnia Główna



Kilka zasad:

• płaszcze/kurtki, plecaki/torby pozostawiamy w szatni

• informujemy bibliotekarza o wnoszonych materiałach 

własnych

• nie odkładamy na półki książek, z których 

korzystaliśmy! - służą do tego specjalne wózki przy 

regałach

• wynoszenie jakichkolwiek zbiorów z Czytelni jest 

zabronione!

Czytelnia Główna



Masz pytania, wątpliwości??

lub porozmawiaj na chacie 


