POSZERZAJ HORYZONTY!

Ponad 300 tys. woluminów książek, 24 tys. tytułów czasopism,
komputerowe bazy danych z dostępem na miejscu i zdalnym,
urządzenie do samoobsługowego wypożyczania książek – czy to nie
dość, by chcieć zostać czytelnikiem Biblioteki Głównej UEK? Chcesz
wiedzieć więcej? Czytaj!

"IBLIOTEKA 'ÐWNA
Zapraszam
studentów I roku do korzystania
z ogromnych zasobów Biblioteki Głównej Uczelni. Jest to
trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa.
Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi
wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne
(ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo) oraz nauki społeczne i humanistyczne,
a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Do
dyspozycji czytelników jest ponad 300 tys. wol. książek, 24 tys. tytułów czasopism.
Pełnej informacji o tym zasobie dostarczają katalogi Biblioteki (w tym najważniejszy, bieżący katalog komputerowy, ale także zdigitalizowane, zamknięte katalogi rejestrujące kolekcje nabyte przed
rokiem 1993). Nieocenioną pomocą w wyszukiwaniu
czasopism, łączącą informację o posiadanym zasobie
drukowanym i elektronicznym, jest specjalistyczny
portal Czasopisma A–Z.
Biblioteka jest dobrze wyposażona w nowoczesne urządzenia. W Wypożyczalni znajduje się urządzenie do samoobsługowego wypożyczania książek.
We wszystkich agendach znajdują się komputery
z dostępem do internetu, a w czytelniach nowoczesne kserografy z funkcją skanowania do pliku. Zbiory
elektroniczne dostępne są nie tylko w Bibliotece, ale
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także na terenie całego kampusu, w tym w Centrum
Informatyki. W Budynku Biblioteki osoby z aktywnym kontem bibliotecznym mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu (strefa
)
– po zarejestrowaniu się. Aktywacja konta w Bibliotece zapewnia także zdalny dostęp do niektórych
baz danych – zgodnie z warunkami licencji wydawcy.
Biblioteka dysponuje stanowiskami przystosowanymi do potrzeb osób słabowidzących (zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem,
lupy, powiększalniki, skanery).
Po przerwie wakacyjnej, w czasie której przeprowadzone zostały dość gruntowne remonty, rok akademicki 2011/2012 rozpoczynamy z rozszerzoną i unowocześnioną Czytelnią Komputerową Oddziału Informacji
Naukowej, a także zmodernizowaną Salą Katalogową
z wyciszoną częścią przeznaczoną do pracy zbiorowej.

www.uek.krakow.pl
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Mamy też nadzieję, że spodobają się: nowe wyposażenie stanowiska obsługi czytelnika w Wypożyczalni oraz
nowa aranżacja Czytelni Głównej.
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, portalu Czasopisma
A–Z, baz danych: polskich i zagranicznych. Warto
w tym miejscu wspomnieć o elektronicznych źródłach
prawnych zwłaszcza o bazie Lex – System Informacji
Prawnej (dostęp w Bibliotece oraz na terenie kampusu
UEK). Polecamy też bazy, których jesteśmy wydawcami: BazEkon z pełnymi tekstami niektórych artykułów
ze specjalistycznych czasopism ogólnopolskich oraz
Zeszytów Naukowych UEK (baza w dostępie zdalnym)
czy DOROBEK, która dokumentuje dorobek publikacyjny pracowników naszej Uczelni.
Dla studentów I roku ważne jest zorientowanie się w zasobach biblioteki i zasadach ich wykorzystania. Do tego celu służy obowiązkowe, zakończone wpisem do indeksu szkolenie biblioteczne:
stacjonarne, prowadzone przez pracowników Biblioteki lub kurs zdalny. Szkolenie zdalne dostępne jest
bezpośrednio z naszej strony internetowej (zakładka
szkolenie biblioteczne). Oprócz tego funkcję stałego

„podpowiadacza” pełni Wirtualne Informatorium,
centralnie położone na omawianej stronie Biblioteki. Dla studentów I roku zostały też specjalnie
przygotowane foldery informacyjne, wystawione we
wszystkich agendach Biblioteki: Miniprzewodnik
dla studentów I roku UEK.
Kolejny już rok akademicki studenci zostają wyposażeni w Elektroniczną Legitymację Studencką
(ELS), która po aktywacji konta pełni funkcję karty bibliotecznej. Bezpłatna aktywacja konta związana jest
jednak z wizytą w Wypożyczalni, do której – oprócz
ELS – należy przynieść indeks i dowód osobisty. ELS
nie obsługuje bibliotecznych kserokopiarek. Aby z nich
skorzystać, trzeba kupić w dystrybutorze znajdującym
się w Sali Katalogowej kartę kserograficzną i załadować impulsy. Drugi dystrybutor, znajdujący się w holu
III piętra przed Czytelnią Główną, służy wyłącznie do
ładowania (kupowania) impulsów.
Każdy Czytelnik ma obowiązek zapoznania się
z zasadami korzystania z Biblioteki Głównej, dostępnymi również na jej stronie. Pamiętać trzeba o tym,
że książki są wypożyczane tylko na 1 miesiąc. Czytelnicy odpowiadają finansowo za nieterminowy zwrot
książek. Kontrolę nad stanem swojego konta mogą
sprawować z każdego miejsca na świecie, wchodząc
na stronę internetową Biblioteki.
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