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300 tys. woluminów książek, 26 tys. tytułów czasopism, 300 komputerowych baz danych, urządzenie
do samoobsługowego wypożyczania książek – czy
to nie dość, by chcieć zostać czytelnikiem Bibliote-

Dla studentów I roku ważne jest
jeesst zorientowanie
się w zasobach biblioteki i zasadach
h ich wykorzystastacjonarne,
nia. Do tego celu służy szkolenie sta
accjonarne, prowadzone przez pracowników oraz kurs zdalny,
z
który jest

ki Głównej UEK? Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj!

obowiązkowy i zakończony wpisem do indeksu.
indeksu
Szkolenie zdalne dostępne jest bezpośrednio
z naszej strony internetowej (zakładka Szkolenie biblio-

Biblioteka Główna
Zapraszam studentów I roku do korzystania
z ogromnych zasobów Biblioteki Głównej Uczelni. Jest
to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do wielkości biblioteka ekonomiczna
w Polsce.
Zakres tematyczny zbiorów odpowiada proﬁlowi
wydziałów uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne,
ﬁnanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Do dyspozycji czytelników jest
ponad 300 tys. vol. książek, 26 tys. tytułów czasopism
w specjalistycznym portalu Czasopisma A–Z
Nasza biblioteka jest w pełni skomputeryzowana,
poza tradycyjnymi zbiorami dysponuje 300 komputerowymi bazami danych. Znajduje się tu pierwsze
w Polsce urządzenie ﬁrmy 3M do samoobsługowego
wypożyczania książek. Dla czytelników przeznaczono
35 terminali z dostępem do internetu (z pewnymi ograniczeniami), dzięki którym możliwy jest dostęp nie tylko
do zbiorów biblioteki, ale i innych bibliotek w kraju i za
granicą (łącznie z narodowymi katalogami centralnymi). Zbiory elektroniczne dostępne są na terenie całego
kampusu, także w Centrum Informatyki.
Na terenie budynku osoby z aktywnym kontem
bibliotecznym mogą korzystać z bezprzewodowego
) – po zarejestrowadostępu do internetu (strefa
niu się.
Wszystkie najważniejsze dla naszych użytkowników informacje, stale aktualizowane i ulepszane, znajdują się na naszej stronie internetowej http://kangur.
uek.krakow.pl.
Bezpośrednio z tej strony korzysta się z katalogów,
wielu baz danych, polskich i zagranicznych, z portalu
czasopism i innych źródeł elektronicznych.
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teczne on-line). Po przejściu wszystkich modułów należy odpowiedzieć na kilkanaście pytań, które pozwolą
sprawdzić niezbędną wiedzę o zasadach korzystania
z biblioteki i będą podstawą do zaliczenia kursu i uzyskania wpisu w indeksie.
Studentom I roku polecamy także Wirtualne Informatorium, które pomaga odnaleźć się w zasobach
i racjonalnie je wykorzystać.
Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem korzystania z Biblioteki Głównej, dostępnym również na tej stronie. Pamiętać trzeba o tym,
że książki są wypożyczane tylko na 1 miesiąc, a swoje
konto biblioteczne każdy może sprawdzić z każdego
miejsca na świecie, wchodząc na stronę internetową
biblioteki.
Kolejny już rok akademicki studenci dostają zintegrowaną e-legitymację, pozwalającą także na korzystanie z biblioteki. W celu aktywowania konta czytelnika należy przyjść z legitymacją, indeksem i dowodem
osobistym do Wypożyczalni. W czytelniach znajdują
się samoobsługowe kserokopiarki. Chcąc z nich korzystać, trzeba w dystrybutorze znajdującym się
w Sali Katalogowej kupić specjalne karty elektroniczne
i załadować 20 impulsów. Drugi dystrybutor, znajdujący się w holu III piętra przed Czytelnią Główną, służy
wyłącznie do ładowania (kupowania) impulsów.
Wszystkich studentów zapraszam także do odwiedzania księgarni, działającej w budynku Biblioteki
Głównej, w której prowadzona jest sprzedaż wydawnictw o proﬁlu tematycznym związanym z kierunkami kształcenia i specjalnościami realizowanymi na
Uniwersytecie, tj.: ekonomii, ﬁnansów i bankowości,
zarządzania, marketingu, metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) i języków obcych.
Księgarnia jest stałym dystrybutorem publikacji (monograﬁe, serie naukowe, podręczniki, pomocnicze
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prezentowane są w internecie
bezpośrednio na stronie domowej biblioteki.

Czas pracy poszczególnych agend biblioteki od 21 września 2009 r.
Czytelnie
Czytelnia Główna
Czytelnia Europejska

III p., pok. 301
III p., pok. 317

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14
wt.–pt. 9–18, sob. 9–15

Czytelnia Czasopism

III p., pok. 304

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15

Wypożyczalnia Ogólna
Wypożyczalnia Pracownicza
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

I p., pok. 102
I p., pok. 102
II p., pok. 201

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15, ndz. 9–14
wt.–pt. 9–18, sob. 9–15, ndz. 9–14
pn. 12–18, wt.–pt. 9–14

Oddział Informacji Naukowej
Informatorium
Czytelnia Informacyjna
Czytelnia Komputerowa
Przerwa: 12.00–12.20 i 16.00–16.20

III p., pok. 311
III p., pok. 310
III p., pok. 309

wt.–pt. 8–18, sob. 9–15
wt.–pt. 8–18, sob. 9–15
wt.–pt. 8–18, sob. 9–15

Katalogi
Katalogi,
Informacja katalogowa

II p., pok. 202

pn.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14
wt.–pt. 9–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnie

W poniedziałki wszystkie agendy pracują w godz. 10–18.
Katalog biblioteki dostępny jest w internecie na stronie: http://kangur.uek.krakow.pl
Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa,
ul. Sienkiewicza 4

III p., pok. 37

pn.–czw. 9.00–18.00, pt. 9.00–20.00,
sob. 9.00–15.00

www.uek.krakow.pl
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Z biblioteki mogą korzystać wszy
wszyscy
ysscy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakow
Krakowie:
iee:
sttawiając u dyżurt z czytelni bez ograniczeń, pozos
pozostawiając
nego kartę biblioteczną miejscową,
miejscow
w stałą lub ważwą,
ną legitymację studencką
studencką,
t

z wypożyczalni, po uzyskaniu karty bibliotecznej: studenci studiów dziennych, wieczorowych
i zaocznych – na podstawie dowodu osobistego
i indeksu z aktualnym wpisem na rok akademicki,
studenci innych form studiów (MBA, MPA, pody-

mgr Anna Osiewalska,
dyrektor Biblioteki Głównej
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plomowe) – na podstawie listy przedstawionej
przez organizatora studiów i dowodu tożsamości,
zgodnie z regulaminem biblioteki.

