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 Bazy zbiorów on-line

- IBUK LIBRA

- Academica

- EBSCO

- Wirtualna Biblioteka Nauki

 Katalog on-line 



https://libra.ibuk.pl/ksiazki

Platforma udostępnia publikacje 

w wersji elektronicznej. Umożliwia nie 

tylko czytanie książek, lecz także 

zaawansowaną pracę z tekstem.

Dzięki IBUK LIBRA masz dostęp online 

do wybranych publikacji akademickich 

i naukowych w języku polskim na 

platformie IBUK Libra.

https://libra.ibuk.pl/ksiazki


W czytelni IBUK LIBRA można:

• skorzystać z szybkiego podglądu 

pełnych tekstów lub stworzyć własną 

półkę z książkami

• sprawdzać znaczenie wyrazów w 

słownikach i encyklopediach PWN

• dodawać zakładki, robić notatki

• wyszukiwać słowa i frazy

• ważne fragmenty zaznaczać kolorami

CHCESZ KOD PIN? Skontaktuj się 

z bibliotekarzem



ACADEMICA –

https://academica.edu.pl/ jest to 

cyfrowa wypożyczalnia książek 

i czasopism naukowych Biblioteki 

Narodowej. 

Z komputerów domowych (bez 

żadnych haseł i loginów) możliwe jest 

korzystanie z zasobów, które nie są 

objęte prawem autorskim -oznaczenie 

z zieloną kropką.

Z książek bez tego oznaczenia można 

skorzystać tylko na miejscu w czytelni.

https://academica.edu.pl/


Bazy (głównie anglojęzyczne) 

zawierają streszczenia dokumentów 

oraz pełne teksty ponad 20.000 

tytułów czasopism naukowych. 

Dostępne są na platformie EBSCOhost 

pod adresem: 

http://search.ebscohost.com/

przy wykorzystaniu poniższych danych 

do logowania:

Login: ns135983 

Hasło: Bazy22#00

http://search.ebscohost.com/


Posiadamy dostęp do najnowszych naukowych 

baz danych, co daje możliwość korzystania 

z najbardziej prestiżowych i wartościowych 

publikacji naukowych. 

Do dyspozycji są bazy: Elsevier, Scopus, 

Springer, Web of Science, Wiley. Część z nich 

zawiera pełne teksty czasopism, w innych są 

abstrakty i cytowania (głównie w języku 

angielskim). 

Dostęp do baz tylko z komputerów pracujących 

w sieci Biblioteki ANS TWP. Korzystanie z baz 

jest bezpłatne.



KOMPUTEROWY- dostęp do katalogu on-line

jest możliwy przy wykorzystaniu dowolnej

przeglądarki z dowolnego komputera

podłączonego do Internetu.

KATALOG BIBLIOTEKI WSH TWP

http://212.14.40.212/cgi-bin/moloptivumopac.dll


W bibliotece jest to miejsce do korzystania 

z księgozbioru podręcznego (egzemplarze

prezencyjne) w określonych godzinach i na

osobnych warunkach (regulamin czytelni).



Główną agendą biblioteki jest

wypożyczalnia, która w „drodze książki”

jest miejscem bezpośrednio

udostępniającym zamawiane materiały

czytelnikom na określonych warunkach

(regulamin wypożyczalni). Przestrzeganie

regulaminu poświadczają czytelnicy swoim

podpisem na karcie zapisu do biblioteki.

Czytelnicy zobowiązani są do posługiwania się

elektroniczną legitymacją studencką – która 
jest jednocześnie kartą biblioteczną.



 Szukamy książek, gdy znamy autora lub tytuł 

pracy autorskiej (napisanej przez 1 - 3 

autorów) lub tytuł pracy zbiorowej (więcej 

niż 3 autorów).

 Każda karta katalogowa zawiera opis jednej 

pozycji bibliograficznej i informacje o 

wszystkich posiadanych egzemplarzach 

danego wydawnictwa.

W katalogu alfabetycznym karty katalogowe 

ułożone są w kolejności alfabetycznej haseł.



Dzieli literaturę popularnonaukową według

dziedzin wiedzy, np. w strukturze Uniwersalnej

Klasyfikacji Dziesiętnej. W obrębie jednego

działu tego katalogu karty ułożone są

alfabetycznie. Z tego katalogu korzystamy, gdy

szukamy książki z danej dziedziny wiedzy, ale

nie znamy autora ani tytułu książki.



Na rewersie należy wpisać numer dostępnej

książki zwyczajowo zwany sygnaturą,

znajdujące się na karcie katalogowej

odszukanej przez nas pozycji.



Pusty do pobrania na stoliku 

obok stanowisk 

komputerowych

Tak wypełniamy rewers



 każdy czytelnik zarejestrowany w katalogu 

komputerowym posiada Profil użytkownika,

którego stan może sprawdzić (np. termin 

zwrotu książki);

 do zalogowania się potrzebne jest hasło –

numer albumu studenta;

 konieczność zamawiania książek 

telefonicznie (do 5 egz.) oraz poprzez mail 

biblioteka@anstwp.pl (do 5 egz.);

 prosimy o korzystanie z indywidualnych 

skrzynek mailowych studenta;

http://katalog.wshtwp.pl/cgi-bin/moloptivumopac.dll


 co jakiś czas odwiedzajmy stronę 

Internetową biblioteki 

https://https://akademiatwp.pl/studenci/bi

blioteka/ (głównie zwracamy uwagę na 

komunikaty);

 przed przyjściem do biblioteki sprawdzajmy 

w sylabusach przygotowanych przez 

wykładowców, jakie książki od nas 

wymagają;

 oddajemy książki w wyznaczonym terminie;

 zawsze można przedłużyć termin zwrotu 

książki (kontakt telefoniczny lub e-mail do 

biblioteki)



Godziny otwarcia biblioteki ANS TWP

poniedziałek-piątek

09.00-16.00

sobota

8.00-16.00

niedziela 
zamknięte



Dziękuję za uwagę

mgr Marta Białas

e-mail:

mbialas@anstwp.pl

biblioteka@anstwp.pl

91- 424-32-31


