
Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej 

Listopad 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 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym 
w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia 
działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, […]  polegające na zakazie: 1) udostępniania 
zbiorów publiczności”,  
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu zostaje 
zamknięta dla czytelników. 

 Daty zwrotu wypożyczonych książek zostaną przesunięte na 15 grudnia 2020 r. 
 Za okres od 7 do 29 listopada nie będą naliczały się opłaty za książki przetrzymane. 
 Książki, które zostały zamówione przed 7 listopada i rezerwacje gotowe do odbioru będą 

czekały na odbiór do 4 grudnia (dotyczy Magazynu i Magazynu Wolnego Dostępu). 
 Została wyłączona możliwość zamawiania książek. 

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z oferty biblioteki online : 

 Źródła elektroniczne : 
 

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

 dostęp do treści z poziomu katalogu INTEGRO : źródło danych Katalog Centralny – dostawca 

treści : ARIANTA, Academica, Wolne Lektury. 
 

 rekomendowane przez MNiSW dostępy do zasobów dla uczelni dotyczących kształcenia 
zdalnego 
 

 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 
 
 

 

 

 

 

 

http://katalog.uniwersytetradom.pl/integro/news?anchor=pager
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/bazy-danych/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/e-zrodla-dziedzinowo/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/e-zrodla-dziedzinowo/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/polecane-serwisy/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/czasopisma/
https://katalog.uniwersytetradom.pl/integro/catalog
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego
https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/
mailto:bibl@uthrad.pl


Szkolenia online 

 

 Zapraszamy na cykl spotkań online w języku polskim. Szkolenia są bezpłatne i dostępne 

dla każdego, wymagają tylko wcześniejszego zarejestrowania 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 zbiory@uthrad.pl 

 

 
 

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

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/kontakt/
mailto:bibl@uthrad.pl
mailto:zbiory@uthrad.pl
mailto:bibl@uthrad.pl
mailto:bibl@uthrad.pl
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/aktualnosci/otwarte-listopadowe-seminaria-internetowe-dla-wsparcia-twoich-badan-i-odkryc/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/aktualnosci/harmonogram-szkolen-ebsco-polska-listopad/

