
Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej 

Październik 2020 

Witamy w kolejnym numerze Informatora 2020 i zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki. 

 

Nowości w Bibliotece    Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki. 

Aktualności 

Informujemy, że od dnia 01.10.2020 roku obowiązuje  Załącznik nr 4 Regulaminu „Wykaz opłat 
obowiązujących w Bibliotece Głównej oraz podstawy prawne do ich naliczania i windykacji”  - 
więcej informacji w zakładce OPŁATY 

Z uwagi na sytuację epidemiczną i trwającą nadal pandemię :  

 

✓ w dniach 1- 31.10.2020 ( pon-pt) WYPOŻYCZALNIA czynna jest w godz. 9.00–15.00, 

✓ czytelnie nadal pozostają nieczynne, dlatego zachęcamy Państwa do korzystania z oferty 
biblioteki online : 

• Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia zdalny dostęp do zasobów cyfrowych licencji 
krajowej spoza sieci akademickiej poprzez założenie indywidualnego konta na serwerach 
poszczególnych wydawców: https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/ 
 

• Dostęp do bazy EBSCOhost spoza sieci akademickiej: 
Pracownicy i studenci niezarejestrowani do Ebscohost wcześniej otrzymają hasło i login 
kontaktując się z bibliotekarzem: bibl@uthrad.pl 
 

• Dostęp do Multiwyszukiwarki naukowej EDS - EBSCO Discovery Service z platformy 
EBSCOhost 
EDS umożliwia przeszukiwanie zasobów elektronicznych przez tytuł, słowa kluczowe, autora w bazach online 

dostępnych w Bibliotece, jak również udostępnionych bezpłatnie przez firmę EBSCO. 

 

• Polecamy źródła elektroniczne : 
 

✓ na stronie Biblioteki Głównej w zakładkach : bazy danych/e-źródła, e-źródła 
dziedzinowo , polecane serwisy , czasopisma 
 

✓ rekomendowane przez MNiSW dostępów do zasobów dla uczelni dotyczących kształcenia 
zdalnego 
 

• Zapraszamy na  szkolenia online w języku polskim oferowane przez : 
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• Zachęcamy do lektury nowego czasopisma dla ludzi nauki PWN Nauka, które jest 
kontynuacją Niezbędnika Akademickiego. Tytuł skierowany jest do naukowców, 
dydaktyków i doktorantów, dotyczy stosowania prawa autorskiego w uczelniach.   
 

• Pracownicy Biblioteki pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-15.00. Zachęcamy do kontaktu : telefonicznego KONTAKT, e-mailowego 

bibl@uthrad.pl i poprzez usługę „Zapytaj bibliotekarza” 
 

KONTAKT: Oddział Informacji Naukowej BG UTH Radom, email: bibl@uthrad.pl, „Zapytaj bibliotekarza” 
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