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O BIBLIOTECE 

Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest częścią Biblioteki 

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Dane adresowe: 

ul. Słowackiego 114/118 (budynek A, 1 piętro) 

97-300 Piotrków Trybunalski 

www.bibliotek.unipt.pl 

Sposób funkcjonowania Biblioteki określają: 

• w zakresie organizacji wewnętrznej –  

Regulamin organizacyjny Filii w Piotrkowie Trybunalskim Biblioteki 

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(Zarządzenie nr 166/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach) 

 

• w zakresie korzystania ze zbiorów - 

Regulamin korzystania ze zbiorów Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach (Zarządzanie Nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów historii 

 

http://www.bibliotek.unipt.pl/


Biblioteka Filii jest typem biblioteki uczelnianej, która ze względu na profil 

zbiorów oraz zakres świadczonych usług służy własnemu środowisku 

akademickiemu Filii.   

Powstała w 1985 roku, jako Biblioteka Wydziałowa – Wydziału Zamiejscowego 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pomyślna była głównie jako 

biblioteka zaopatrująca studentów w podstawowe podręczniki dla kierunków: 

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Z czasem, w związku  

z powstawaniem nowych kierunków studiów profil gromadzonych zbiorów uległ 

znacznemu rozszerzeniu.  

Obok tradycyjnych funkcji gromadzenia i opracowania Biblioteka prowadzi także 

działalność informacyjną i dydaktyczną. Jest również instytucją o charakterze 

publicznym, która na określonych zasadach udostępnia swoje zbiory 

użytkownikom nie związanym z Uczelnią.  

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

Strukturę organizacyjną Biblioteki Filii tworzą: 

1. Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów  

Realizuje zadania: 

• gromadzi księgozbiór w drodze zakupu, wymiany i darów, 

• rejestruje nabytki, 

• opracowuje formalnie i rzeczowo księgozbiór, 

• buduje i uzupełnia  katalog elektroniczny.  

Lokalizacja: Budynek A, 1 piętro, pokój 122 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-18.00 

                            sobota (zjazdowa) 8.00-14.00 

Kontakt: gromadzeniept@ujk.edu.pl 

44 732 74 00 wew. 8217 

 

2. Oddział Udostępniania Zbiorów na który składają się: 

 

WYPOŻYCZALNIA 

Realizuje zadania: 

• zapisuje Czytelników do biblioteki, 

mailto:gromadzeniept@ujk.edu.pl


• aktywuje legitymację studencką, 

• wypożycza książki na zewnątrz, 

• przyjmuje zwroty książek, 

• prowadzi kontrolę terminowości wypożyczeń, 

• udziela pomocy w korzystaniu z katalogu elektronicznego. 

Lokalizacja: Budynek A, 1 piętro, pokój 124 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-18.00 

                 sobota (zjazdowa) 8.00-14.00 

Kontakt: wypozyczalniapt@ujk.edu.pl 

44 732 74 00 wew. 8218 

 

            CZYTELNIA z Informacją naukową  

Realizuje zadania: 

• udostępnia zbiory na miejscu, 

• prowadzi szkolenia, 

• świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne. 

Lokalizacja: Budynek A, 1 piętro 

 Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-18.00 

                             sobota (zjazdowa) 8.00-14.00 

Kontakt: czytelniapt@ujk.edu.pl 

44 732 74 00 wew. 8338 

           

              WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA  

Realizuje: 

• zamówienia dla użytkowników Biblioteki z innych bibliotek w kraju  

i zagranicą,  

• wypożycza zbiory własne na zamówienie innych bibliotek. 

Lokalizacja: Budynek A, 1 piętro, w lokalu Czytelni 

 Godziny pracy: poniedziałek-piątek 11.00-15.00 

                             sobota: nieczynne 

Kontakt: miedzybibliotecznapt@ujk.edu.pl 

44 732 74 00 wew. 8338 

 

 

mailto:wypozyczalniapt@ujk.edu.pl
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KSIĘGOZBIÓR 

Biblioteka gromadzi druki zwarte, czasopisma i zbiory specjalne tematycznie 

związane z kierunkami studiów prowadzonych w Filii. Głównym źródłem 

gromadzenia księgozbioru dydaktycznego jest zakup.  

Wydawnictwa gromadzone w bibliotece, ze względu na ich cechy formalno-

wydawnicze, dzielą się na trzy zasadnicze grypy: 

 DRUKI ZWARTE, to książki, broszury, skrypty i podręczniki. Są to dzieła 

jedno lub wielotomowe. Wydawnictwa zwarte mogą być napisane przez jednego 

lub więcej autorów. Mogą to być dzieła zbiorowe, napisane przez kilku autorów, 

przygotowane do druku przez redaktora, zespół lub komitet redakcyjny. Należą 

do nich między innymi materiały konferencyjne, księgi jubileuszowe. 

Poświęcone jednemu tematowi, okresowi historycznemu, czy też twórczości 

jednego autora.  

Biblioteka zastosowała następujący podział zbiorów zwartych: 

• ZBIORY GŁÓWNE – w katalogu oznaczone numerem cyfrowym bez 

dodatkowych oznaczeń, 

• ZBIORY POMOCNICZE – traktowane jako podręczniki i skrypty 

Uwaga!  

W katalogu oznaczone sygnaturą cyfrową i symbolem „P”, np.: 28914P 

• ZBIORY GERMAŃSKIE, tzw. Zbiory wydzielone w języku niemieckim 

Uwaga!  

W katalogu oznaczone sygnaturą działu i symbolem  „G”, np.: G I/11 

• ZBIORY ANGIELSKIE, tzw. Zbiory wydzielone w języku angielskim 

Uwaga!  

W katalogu oznaczone sygnaturą działu i symbolem   „ A”, np.: A I/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WYDAWNICTWA PERIODYCZNE – gazety i czasopisma. Ich cechą 

charakterystyczna jest to, że nie mają z góry przewidzianego zakończenia. 

Składają się  z szeregu odrębnych jednostek wydawniczych połączonych 

wspólnym tytułem.  

Uwaga! 

Z gazet i czasopism korzysta się wyłącznie w Czytelni. W katalogu oznaczone są 

symbolem „C” i sygnaturą cyfrową, np.: C 258/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIORY SPECJALNE, które ze względu na formę opisu dzielą się na: 

• słuchowe – taśmy magnetofonowe, oznaczone w katalogu symbolem „T”, 

np.: T/540; TA/12,  

• oglądowo-słuchowe – filmy dźwiękowe, wideokasety, oznaczone 

symbolem „Twid”, np.: Twid/8, 

• dokumenty elektroniczne – CD-ROMY-y, oznaczone w katalogu symbolem 

„CD”, np.: CD/L. 

Ze względu na fizyczną dostępność zbiorów można dokonać jeszcze jednego 

podziału całości księgozbioru na: 

• zbiory udostępniane na miejscu – w Czytelni, ustawiono działowo, numer 

działu stanowi sygnaturę książki, 

• księgozbiór wypożyczany poza bibliotekę w Wypożyczalni -  ustawiony 

według kolejności inwentarzowej, numer inwentarzowy  jest sygnaturą 

książki. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

 

Biblioteka Filii udostępnia zbiory: 

• poprzez wypożyczenia na zewnątrz w Wypożyczalni, 

• prezencyjne - na miejscu w Czytelni, 

• w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

WYPOŻYCZALNIA 

Wypożyczalnia dokonuje zapisu czytelników po okazaniu dowodu osobistego  

i legitymacji studenckiej. Przed założeniem konta bibliotecznego każdy 

Czytelnik obowiązkowo wypełnia deklarację użytkownika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentem uprawniającym studentów do korzystania ze zbiorów Biblioteki 

jest legitymacja studencka aktywowana przy zapisie w Wypożyczalni, jako 

karta biblioteczna.  

Legitymacja studencka uprawnia studenta do korzystania z wszystkich zbiorów 

i wszystkich usług oferowanych w Bibliotece. 

  



Korzystający ze zbiorów Biblioteki są zobowiązani do każdorazowego okazania 

karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej, sprawdzania stanu swojego konta 

oraz przestrzegania terminów zwrotu książek.  

Zamówienia na książki składane są na rewersie bibliotecznym do Wypożyczalni, 

po uprzednim sprawdzeniu dostępności w katalogu elektronicznym. Na każdą 

książkę obowiązuje odrębne zamówienie (jedna książka=jeden rewers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas przechowywania książek zamówionych  w Wypożyczalni wynosi 3 dni. 

Wypożyczenia i zwroty rejestrowane są wyłącznie komputerowo na podstawie 

kodu paskowego książki i  okazanej legitymacji studenckiej. 

Limit wypożyczeni: studenci I stopnia, II stopnia, słuchacze studiów 

podyplomowych mogą wypożyczyć 6 książek na 30 dni. 

Studenci dwóch kierunków – 10 książek na okres 30 dni 

W Wypożyczalni dokonuje się zwrotu książek z magazynu. Czytelnik ma 

obowiązek sprawdzenia stanu swojego konta bibliotecznego po każdej dokonanej 

transakcji w Wypożyczalni 

 

 

 



UWAGA!!! 

Nie należy zamawiać do Wypożyczalni książek z następującymi adnotacjami  

w katalogu: 

• „tylko na miejscu” – publikacje wydane przed 1950 rokiem, 

• oznaczone symbolem „S” – publikacje cenne, reprinty, np.: S/430/L, 

• oznaczone symbolem „C” – czasopisma, np. C12, 

• oznaczone symbolami „L” (Lektorium) – książki posiadające status 

dostępności wyłącznie w Czytelni, 

• „C„ dostępne w „Czytelnia”, np. 349/Cz . 

Dodatkowo, sygnatury książek przeznaczonych do wypożyczeń na zewnątrz są 

oznaczone w katalogu kolorem zielonym, np. 59780. 

Natomiast sygnatury pozycji zarezerwowane do korzystania w Czytelni są 

oznaczone kolorem czerwonym, np.: 37/Cz . 

                                                

PROLONGATY 

Prolongaty można dokonać bezpośrednio u bibliotekarza wyłącznie przed 

upływem terminu zwrotu książek. Czytelnik może dwukrotnie prolongować 

wypożyczoną książkę.  

Wypożyczalnia nie prolonguje książek, gdy Czytelnik zalega z ich zwrotem. 

 

ZOBOWIĄZANIA CZYTELNIKÓW 

Od Czytelników pobiera się opłaty za: 

•  nieterminowy zwrot książek,  

• zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbirów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZYTELNIA Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ 

Do korzystania wyłącznie  na miejscu przeznaczone są: 

• księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą: encyklopedie ogólne  

i specjalne, informatory,  leksykony, słowniki językowe  

i terminologiczne, bibliografie ogólne i dziedzinowe, wydawnictwa 

statystyczne, 

• zbiory magazynowe Czytelni, które zawierają reprezentatywne dla 

poszczególnych kierunków podręczniki akademickie, monografie, 

opracowania  i skrypty,  

• książki cenne, sygnowane stemplem „tylko na miejscu” lub oznaczone  

w katalogu symbolem „S”, np. S/97/L, 

• zbiory specjalne – mapy, kasety, 

• gazety i czasopisma – numery bieżące stanowią część księgozbioru 

podręcznego, roczniki starsze znajdują się w zasobie magazynowym 

Czytelni, 

• materiały sprowadzone na zamówienie Czytelnika w drodze wypożyczeń 

międzybibliotecznych, 

• niepublikowane prace licencjacie i magisterskie – wymagają pisemnego 

zezwolenia na ich udostępnienie, 

• można także skorzystać na miejscu z książek znajdujących się  

w magazynach Wypożyczalni. 

Zbiory w Czytelni układa się działowo, a informuje o nich katalog. Sygnatura 

złożona jest z symbolu działu i litery „Cz” lub „L”, np. 355/359/L; 37/Cz  

Czasopisma posiadają niezmienną sygnaturę, która zaczyna się literą „C”  

 np. C11. 

        

                                      ZASADY KORZYSTANIA 

 

Prawo do korzystania na miejscu z księgozbioru znajdującego się w Czytelni 

przysługuje wszystkim Czytelnikom, bez konieczności zakładania konta 

bibliotecznego w Wypożyczalni.  

Każdy Czytelnik zobowiązany jest do okazania legitymacji studenckiej lub 

innego dowodu tożsamości oraz wpisania się do dziennika odwiedzin. 



Czytelnik zobowiązany jest sprawdzić, czy poszukiwany tytuł znajduje się  

w katalogu, a po odnalezieniu zamówić go na rewersie do Czytelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia udziela również instruktażu i pomocy w zebraniu bibliografii do 

przygotowania bieżących prac zaliczeniowych, referatów, pracy dyplomowej. 

W Czytelni można korzystać z: 

• stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego, 

• Wi-Fi, 

• specjalistycznego stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących, 

• skanera, 

• samoobsługowego ksera. 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA 

Wypożyczenia międzybiblioteczne mają na celu dostarczenie użytkownikom 

zbiorów, których nie posiada Biblioteka Filii oraz inne biblioteki w Piotrkowie 

Trybunalskim. Prawo do korzystania ze zbiorów innych bibliotek za 

pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych mają osoby posiadające 

aktywowaną w Wypożyczalni legitymację studencką. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na: 

• wypożyczenia książek z bibliotek krajowych,  jeśli nie ma ich  

w piotrkowskich bibliotekach, 

• wypożyczenia książek z bibliotek zagranicznych, jeśli nie ma ich  

w krajowych bibliotekach, 

• kopie artykułów z czasopism, 

• elektroniczne wersje publikacji. 

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od biblioteki, do której zostało ono 

skierowane. Średnio wynosi: 

• dla materiałów z bibliotek krajowych – 4 tygodnie, 

• dla materiałów z bibliotek zagranicznych – 1-3 miesięcy. 

W okresie jednego miesiąca student  może zamówić 4 książki i 15 kserokopii. 

Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka wypożyczająca. 

Przy składaniu zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia i złożyć go 

osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. 

Ewentualne koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych  

i kopii pokrywa zamawiający. 

Pozycje książkowe, sprowadzone do Biblioteki w ramach wypożyczeń 

międzybibliotecznych są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni. Odbitki 

kserograficzne stają się własnością Czytelnika po uiszczeniu opłaty za ich 

wykonanie. Elektroniczne wersje publikacji są przesyłane Czytelnikowi pocztą e-

mail. 

 

 

 

 

 



KATALOGI BIBLIOTECZNE 

 

To spis książek, czasopism i innych dokumentów znajdujących się w bibliotece, 

opisanych według określonych zasad (opis katalogowy), ułożony według 

określonego porządku (szeregowanie).  

Jest spisem wszystkich typów dokumentów, które znajdują się w konkretnej 

bibliotece. 

Ze względu na jego formę zewnętrzną oraz sposób opisu dokumentów wyróżnia 

się:  

• katalogi kartkowe 

W katalogu kartkowym opis dokumentu sporządzany jest na karta katalogowych. 

Uwzględnia on cechy bibliograficzne, niezbędne do odnalezienia dokumentu w 

całej grupie dokumentów określonego typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• katalogi komputerowe 

W katalogu komputerowym opis pojedynczego dokumentu sporządzany jest  

w rekordzie opisu. Opis odpowiada na wszystkie  pytania stawiane katalogom: 

• czy poszukiwany dokument znajduje się w zbiorach? 

• jakie dokumenty na określony temat posada biblioteka? 

• jakie dzieła danego autora posiada biblioteka? 

 

 



KATALOG OPAC (Online Pablic Access Catalog) 

 

Katalog elektroniczny Biblioteki Filii tworzony jest w systemie informatycznej 

obsługi biblioteki SOWA. Udostępniany jest w trybie on-line 

w wersji lokalnej, na terminalach w siedzibie Biblioteki oraz w wersji 

internetowej dostępnej pod adresem:    

http://biblioteka.unipt.pl/ 

Na terenie Biblioteki terminale do przeglądania katalogu znajdują się: 

• na holu, przed wejściem do Wypożyczalni, 

• w Wypożyczalni, 

• w Czytelni. 

Katalog komputerowy jest podstawowym i  najważniejszym  źródłem informacji  

o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Filii. 

 

Aby skorzystać z katalogu w wersji zdalnej należy na stronie internetowej  

Biblioteki, uaktywnić zakładkę „KATALOG BIBLIOTEKI”. 

 

 

 

http://biblioteka.unipt.pl/


Za pomocą katalog komputerowego można odnaleźć wszystkie zbiory widoczne 

w bazie: książki, czasopisma, mapy, kasety, CD.  

 

Opis w katalogu odpowiada na zasadnicze pytania: 

• czy poszukiwany dokument znajduje się w bibliotece? 

• jakie dokumenty na określony temat posiada biblioteka? 

• jakie dzieła danego autora znajdują się w jej zbiorach?  

oraz 

• lokalizuje miejsce, w którym się dokument znajduje 

(Wypożyczalnia/Czytelnia), 

• informuje o aktualnym statusie dostępności np. „można wypożyczyć”, 

”egzemplarze wypożyczone”, ”dostępne w Czytelnia”). 

 

 

 

KATALOG ELEKTRONICZNY SOWA-  KROK PO KROKU 

krótki przewodnik korzystania 

Krok 1: Wybór katalogu 

1. Aby odnaleźć szukany dokument, należy wybrać rodzaj katalogu. 

2. Rozwinąć pole „Katalog” 



3. W jego obrębie wybrać: 

• „Książki” – wyszukujemy książki 

• „Czasopisma” – wyszukujemy gazety i czasopisma 

• „Zbiory audialne” – wyszukujemy kasety, CD 

• „Mapy” – wyszukujemy mapy 

• „Ikonografia” – dokumenty graficzne 

 

Krok 2: Wybór formatu opisu  

 



1. Rozwinąć pole „Format” 

• opcja „opis katalogowy” – pełny opis bibliograficzny dokumentu 

• opcja „format techniczny” – w przypadku czasopism wskaże sygnaturę 

rocznika 

• opcja „informacja o dostępności” – wskaże, czy można książkę 

wypożyczyć, ilość egzemplarzy wraz z sygnaturami, np. „Można 

wypożyczyć (1 egz.): 71524,  lub lokalizacje w Czytelni „Dostępne w 

Czytelni: 37.91/Cz” 
 

 

 

Krok 3: Wybór kryterium wyszukiwawczego 

Do najczęściej wybieranych należą 

• pole autor – stosując kryterium „nazwisko”, otrzymamy wykaz 

wszystkich prac poszukiwanego autora, zarówno autorskich, 

współautorskich, pod redakcją lub opracowanych przez  niego.  



 

 

 



 

• pole tytuł lub słowo z tytułu - otrzymamy poszukiwany tytuł lub tytuły 

prac, w których występuje wskazane  słowo. 

 

 

 

 



 

• pole hasło przedmiotowe –  

hasło przedmiotowe jest wyrażeniem określającym  treść danego 

dokumentu. Korzystając z tego pola, wszystkie dokumenty w katalogu  

porządkowane są ze względu na ich treść. Szukamy książek i czasopism na 

dany temat.  

 

 



E-ZASOBY 

Również będąc w domu użytkownik może korzystać ze  źródeł elektronicznych 

dostępnych  

w Bibliotece. 

IBUK Libra – to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek 

naukowych  

w języku polskim. Znajdują się tutaj elektroniczne wersje książek  

z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. 

Dostęp do pełnych tekstów bazy IBUK jest możliwy wyłącznie dla wykupionych 

przez Bibliotekę pozycji. 

Instrukcja logowania do baz wraz z linkiem do nich dostępna jest pod adresem 

http://www.ujk.edu.pl/czasopisma.html  

Hasłem do logowania jest sześć ostatnich cyfr numeru PESEL użytkownika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLONA - to Cyfrowa Bibliotek Narodowa. Polona to szybki sposób na skorzystanie  

z zasobów znajdujących się w magazynach Biblioteki Narodowej. Jej zadaniem jest prezentacja 

najważniejszych, istotnych dla zachowania dziedzictwa narodowego dzieł.  

W każdej chwili Czytelnik ma dostęp do miniatur wszystkich stron dokumentu. Na pasku 

znajdują się zakładki i notatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujk.edu.pl/czasopisma.html


ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książek  

i Czasopism Naukowych. ACADEMICA udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne 

książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.  

Rejestracji użytkowników systemu ACADEMICA dokonuje Czytelnia. 

Stanowisko z dostępem do bazy znajduje się w Czytelni. 

 

 
 

 


