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Wszystkie  ważne informacje dotyczące Biblioteki APS 
znajdziesz na stronie www.aps.edu.pl w zakładce 

Biblioteka 

http://www.aps.edu.pl/
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Informacje ogólne 

Studenci I roku – wymagany jest osobisty zapis w Bibliotece (z ELS - 
Elektroniczną Legitymacją Studencką), by aktywować możliwość wypożyczeń 
w  elektronicznym systemie bibliotecznym  
 

Elektroniczna Legitymacja Studencka jest  jednocześnie KARTĄ 

BIBLIOTECZNĄ  i  jest obowiązkowa przy  każdym wypożyczeniu 

i zwrocie książek z Biblioteki !!! 

 

Każdy student ma prawo wypożyczyć 8 książek na okres 1miesiąca, 
z możliwością prolongaty na 14 dni  

Zapisy do Biblioteki 



4 

Studenci starszych lat,  innych form kształcenia, słuchacze studiów 
doktoranckich, pracownicy APS  posługują się dotychczasowymi 

kartami bibliotecznymi 

Studencka karta biblioteczna 

Pracownicza karta biblioteczna   

 
Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków czytelnika dla 
wszystkich grup użytkowników Biblioteki APS  zamieszczone są w 
Regulaminie Biblioteki na stronie internetowej uczelni  

http://www.aps.edu.pl/biblioteka/regulamin.aspx 

Regulamin można przeczytać w wersji papierowej w każdej agendzie 
Biblioteki: Wypożyczalni, Czytelni i Informatorium. 

http://www.aps.edu.pl/biblioteka/regulamin.aspx
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Agendy Biblioteki  

Biblioteka APS   

 
 

Wypożyczalnia 

tel. 22-589-36-00 wew. 
2324 

 

Wypożyczenia i zwroty książek 

Zapisy do Biblioteki, 

Likwidacja konta 
bibliotecznego; 

Obiegówki; 

Zgłaszanie zagubionych kart 
bibliotecznych, 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia 

tel. 22-589-36-00 wew. 
2324 

Korzystanie z książek  i 
czasopism na miejscu. 

Książki w Czytelni oznaczone są 
sygnaturą z dopiskiem Czyt. lub 
DEP. 

W Czytelni jest wolny dostęp do 
półek. Można obsłużyć się 
samodzielnie, bądź poprosić o 
pomoc dyżurującego 
bibliotekarza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatorium 

tel. 22-589-36-00 wew.  
2307;  

22 - 589-36-47 
 

Informatorium udziela 
informacji dotyczących zasobów 
biblioteki;    
 
Pomaga w tworzeniu  zestawień 
bibliograficznych do 
poszukiwanych zagadnień; 
 
Udziela informacji i porad 
dotyczących sposobu 
przeglądania  i poszukiwania 
potrzebnej literatury; 
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Studenci mogą korzystać z materiałów 
bibliotecznych:  

 
 

 książek,  

 czasopism,  

 prasy bieżącej,  

 materiałów audiowizualnych, 

 z książek elektronicznych IBUK (można korzystać w uczelni i 

poza uczelnią) 

 elektronicznych obcojęzycznych baz danych EBSCO (można 

korzystać w uczelni i poza uczelnią) 
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Wyszukiwanie, zamawianie 
 i rezerwowanie książek 

 
 

Katalog komputerowy PATRON 
 
 

http://sowa.aps.edu.pl:8080/Opac4/
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Logowanie do systemu 
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Ważna kolejność: 
 nazwisko imię 
wielkość liter bez znaczenia  
Ważna kolejność: 
 nazwisko   imię (lub imiona) 
 
wielkość liter bez znaczenia  

 

Hasło to 6 pierwszych cyfr nr PESEL 
czyli data urodzenia w formacie 

RRMMDD 
Hasło można zmienić po  zalogowaniu się  
 

Logowanie do systemu 
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 stan konta   

 daty wypożyczeń i zwrotów 
książek 

 historię wypożyczeń 

 stan rezerwacji 

 stan zamówień na książki 

 

 prolongować wypożyczone  
książki 

podać adres poczty 
elektronicznej, na który 
biblioteka będzie wysyłać 
informacje o stanie konta 
bibliotecznego 

zmienić hasło do konta 

Po zalogowaniu się możemy sprawdzić: 
 

Logowanie do systemu 

Wszystkie zmiany danych osobowych należy zgłaszać 

osobiście w Wypożyczalni 
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Wyszukiwanie w katalogu 

Kliknij, aby rozpocząć przeszukiwanie katalogu 
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Porada:  

 Poszukując autora zawsze zaczynaj od wpisania nazwiska 

 Katalog nie działa jak Google, nie przeszukuje zasobu po wpisaniu  jakiegokolwiek słowa  

  

Do wyboru opcje 
wyszukiwania – klikając 
można zmienić zakres 
wyszukiwania 
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Wyszukiwanie złożone 

W miejscu POMOC znaleźć można wszystkie podpowiedzi dotyczące 

poruszania się po katalogu: wyszukiwania, zamawiania, prolongowania, 

rezerwowania interesujących materiałów bibliotecznych 
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Na koncie bibliotecznym (online) można także robić 
zestawienia interesujących nas pozycji z katalogu 
bibliotecznego. Wszystkie szczegóły opisane są w pliku 
POMOC – warto się z nimi zapoznać 
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• pozycja jest dostępna do wypożyczenia  

• pozycja wypożyczona przez czytelnika  

• pozycja zamówiona przez czytelnika  

• pozycja dostępna na miejscu w czytelni  

 

Dostępność egzemplarzy jest oznaczona w katalogu 

odpowiednią ikonką: 
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Porada:  

Nie zamawiaj książek z sygnaturą Podręczny– dostępne są od ręki w 

Wypożyczalni 

Pozycje z sygnaturą: Czyt. Dep. M. są dostępne tylko w Czytelni - nie można 

ich wypożyczyć. Korzystanie tylko w Czytelni. 

 Zamówienie– książkę możesz odebrać w Wypożyczalni. 

 Rezerwacja – oznacza oczekiwanie w kolejce  na zwrot książki. Książka jest            

wypożyczona przez innego czytelnika 

 Sprawdzaj stan swojego konta (online ) w katalogu ! 
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Informacje ważne - z Regulaminu  
Biblioteki APS 

 

 Student ma prawo wypożyczyć 8 książek na okres 30 dni 
 

 Można prolongować wypożyczone materiały  w ciągu 5 dni 
przed upływem terminu zwrotu (o ile pozycja nie jest już 
zarezerwowana) 

 
 Rezerwacje, zamówienia  oraz prolongatę można 
realizować mając nie zablokowane  konto biblioteczne 

 
 Książki są gotowe do odbioru po dwóch godzinach od 
złożenia zamówienia (odbiór – do 14 dni kalendarzowych) 

 
 Jeśli zamówienie było złożone po godzinie 15.00 – odbiór 
książek jest możliwy dnia następnego od godz. 11.00 
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Informacje ważne - z Regulaminu  
Biblioteki APS 

 
 

 Zagubienie karty bibliotecznej lub zagubienie książki  należy 
niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni 

 
 Za książkę zagubioną należy odkupić ten sam tytuł lub inny 
wskazany przez bibliotekarza 

 

BLOKADA KONTA na 30 DNI 
 

 nieodebranie zamówienia w ciągu 14 dni 
 

 nieodebranie rezerwacji (które przeszły do zamówienia) 
w ciągu 14 dni 

 
 przetrzymanie książek powyżej 14 dni od terminu zwrotu 
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Zaglądając do menu Biblioteki na stronie www.aps.edu.pl znajdziesz 

informacje m. in.: 

 o nas na Facebooku, 

 

 

 

 

 

 jak korzystać z IBUKA – czytnika książek elektronicznych na uczelni i w domu 

 

 

jak korzystać z zagranicznych baz danych na uczelni i w domu : 

 

 

http://www.aps.edu.pl/
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Informacje przydatne 
 

 Materiały biblioteczne  w Czytelni : książki, programy, czasopisma, 
prasa bieżąca  dostępne są wyłącznie na miejscu! 

 
 Do Czytelni przychodzimy bez okryć wierzchnich i bagażu – 
zostawiamy je w szatni. 

 
 
 W Czytelni  obowiązuje cisza   
 nie korzystamy z telefonów komórkowych,  
 obowiązuje także zakaz  jedzenia i picia 

 
 
 
 
Masz problem z wyszukiwaniem w katalogach, masz pytania lub 
wątpliwości zgłoś się, napisz e-maila bibl@aps.edu.pl  lub zadzwoń   
22-589-36-00 wew. 2307; 22-589-36-47 do Informatorium 

 

mailto:bibl@aps.edu.pl
mailto:bibl@aps.edu.pl
mailto:bibl@aps.edu.pl
mailto:bibl@aps.edu.pl
mailto:bibl@aps.edu.pl
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 Większość materiałów (poza pracami doktorskimi 
magisterskimi, licencjackimi) można kserować - zapytaj 
bibliotekarza dyżurującego w Czytelni 

 
 Masz wątpliwości bądź zastrzeżenia - sprawdź w Regulaminie 
Biblioteki 

 
 W Radzie Biblioteki zasiadają także studenci z Samorządu 
Studenckiego, można się do nich zwrócić z sugestiami, uwagami 
dotyczącymi Biblioteki APS 

 
 W sytuacjach problemowych możesz zwrócić się także do 
Dyrektora Biblioteki lub jego zastępcy 

 
 Pamiętaj, uśmiech i życzliwość działa w obie strony 
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