
Przysposobienie biblioteczne online 
 

Elektroniczne przysposobienie biblioteczne obejmuje zagadnienia związane z organizacją, funkcjonowaniem Biblioteki Głównej oraz 
zasadami korzystania z jej zbiorów, oferowanych usług i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów 
pierwszego stopnia UTH Radom oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich (którzy nie ukończyli szkolenia na naszej 
uczelni na studiach licencjackich) wszystkich wydziałów. 

 
Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i efektywnego korzystania z zasobów Biblioteki Uczelnianej, kształtowanie 
umiejętności wyszukiwania informacji o zbiorach bibliotecznych z wykorzystaniem warsztatu informacyjnego biblioteki oraz 
uświadomienie korzyści wynikających z sięgania po zasoby bibliotek naukowych i korzystania z ich usług. 

 

Organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni 
  

 W Uczelni działa jednolity system biblioteczno-informacyjny, który tworzy Biblioteka Główna 

 Biblioteka Główna: 

o łączy elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej oraz pełni rolę centrum naukowej informacji, 

o podstawowe funkcje: naukowa, dydaktyczna, usługowa. 

o podstawowe zadania: gromadzenie, opracowanie, konserwacja, przechowywanie, udostępnianie zasobów piśmiennictwa 
utrwalonych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych, oferowanie dostępu do nowoczesnych narzędzi 
wyszukiwawczych, rejestracja piśmiennictwa pracowników naukowych Uczelni poprzez tworzenie bazy dorobku 
publikacyjnego pracowników UTH, kształcenie użytkowników w zakresie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych 

o udostępniane zasoby: książki drukowane; polskie i zagraniczne czasopisma drukowane; bazy bibliograficzne, abstraktowe i 
pełnotekstowe książek i czasopism elektronicznych; drukowane i elektroniczne polskie i zagraniczne normy; 

o zbiory specjalne: prace doktorskie, prace naukowo-badawcze, katalogi branżowe, książki na płytach CD, kasety VHS,   



 jednostki usługowe: Czytelnia Główna Książek i Czasopism,  pokoje Cichej Nauki, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Czytelnia 
Internetowa, Czytelnia Profesorska, Czytelnia Dydaktyczno-Konferencyjna, Magazyn Wolnego Dostępu , Wypożyczalnia Główna, 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna,  

 udogodnienia sprzętowo-techniczne: 110 stanowisk komputerowych,  webkioski z dostępem do katalogu online,  

 udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych: pochylnia wjazdowa, windy, stanowiska komputerowe ze sprzętem 
specjalistycznym dla osób niewidomych i słabowidzących wyposażone w oprogramowanie, powiększalnik, powiększoną 
klawiaturę, linijkę i drukarkę brajlowską, skaner, przenośne lupy elektroniczne, lupy optyczne,  liniał optyczny oraz stanowiska 
komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażone w krzesła i stoliki regulowane, klawiaturę z powiększonymi 
klawiszami, specjalistyczną mysz komputerową.  

 

W Bibliotece Głównej UTH Radom funkcjonuje stała Galeria KREART, w której zgromadzono obrazy, grafiki, rzeźby i rysunki wykonane 
przez studentów Wydziału Sztuki UTH, jak również kilimy i rzeźby znanych i cenionych artystów a także stała ekspozycja promująca 
wydziały UTH Radom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI 
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Charakterystyka zbiorów Biblioteki Głównej 

 

 

PODSTAWOWE RODZAJE GROMADZONYCH DOKUMENTÓW 

 Wydawnictwa zwarte: książki, albumy, podręczniki, skrypty 
 Wydawnictwa ciągłe: czasopisma naukowe, branżowe, prasa codzienna 
 Zbiory specjalne: prace naukowo-badawcze, rozprawy doktorskie, atlasy, książki na płytach CD, kasety VHS, 
 Zbiory elektroniczne: e-czasopisma, e-książki 
 Własne bibliograficzne bazy danych 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOTEKA BEZ BARIER 

 

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego znajdujący się przy ul. B. Chrobrego 33 jest architektonicznie    

i sprzętowo przystosowany również do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących i słabowidzących. 

Przed biblioteką zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku oprócz schodów, prowadzi 

pochylnia. Na piętro można dostać się windą. W bibliotece znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych Biblioteka wyposażona jest w cztery nowoczesne stanowiska komputerowe. Na stanowiska te składa 

się sprzęt najnowszej generacji, ułatwiający korzystanie z komputera oraz zasobów bibliotecznych, Czytelnikom o różnych zakresach i 

stopniach niepełnosprawności. 

Czytelnicy z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych wyposażonych w powiększoną klawiaturę, linijkę 

brajlowską, drukarkę brajlowską, a także w specjalistyczne oprogramowanie, które znajdują się w Pokojach Cichej Nauki w Czytelni Książek i 

Czasopism. 

Czytelnicy z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać ze stanowisk komputerowych wyposażonych w 

specjalistyczny zestaw komputerowy, z klawiaturą o powiększonych klawiszach i myszą komputerową typu TrackBall. Stanowiska te 

wyposażone w krzesła i stoliki regulowane przystosowane także dla osób na wózkach inwalidzkich znajdują się w Czytelni Książek  i 

Czasopism oraz Czytelni Internetowej. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biblioteki w zakładce O Bibliotece - Biblioteka bez barier 

Zasady udostępniania osobom niepełnosprawnym zbiorów Biblioteki Głównej oraz stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny określa 

załącznik nr 5 do Regulaminu BG. 

 

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/o-bibliotece/


 

Jednostki usługowe Biblioteki 

Wypożyczalnia Główna 

 
 

 

Wypożyczalnia Główna mieści się na parterze budynku Biblioteki Głównej przy ul. B. Chrobrego 33. Użytkownicy mogą wypożyczać 
książki z magazynu zamówione online z katalogu INTEGRO lub wybierając samodzielnie z Magazynu Wolnego Dostępu (podręczniki  
o sygnaturze z dodatkową literą A ), które należy zarejestrować w wypożyczalni. 

W pokoju katalogowym  przy Wypożyczalni znajdują się webkioski z dostępem do katalogu online, pracującym w zintegrowanym 
systemie bibliotecznym PROLIB - umożliwiającym zdalne zamawianie lub rezerwację książek.  

Obsługę użytkowników zapewniają dwa stanowiska biblioteczne. Czas oczekiwania na książkę do wypożyczenia nie przekracza zwykle 
30 minut (w okresie wzmożonego ruchu zamówienia z zewnątrz realizowane są najpóźniej następnego dnia).  



Uwaga! Zamówione książki oczekują na odebranie w wypożyczalni 7 dni a w czytelni 3 dni począwszy od dnia realizacji. Po tym 
terminie zamówienie zostaje anulowane, a książki odesłane do magazynu. 

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Wypożyczalni jest : 

 dla studenta elektroniczna legitymacja studencka pełniąca jednocześnie funkcję karty bibliotecznej  

 dla pracownika uczelni karta biblioteczna wydana na podstawie legitymacji służbowej  

Zbiory biblioteczne wypożyczane są studentom posiadającym aktywne konto, osobiście, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej. 
Konta biblioteczne są ważne jeden semestr, do 31 marca i 31 października. Po tych terminach należy zgłosić się do Wypożyczalni celem 
przedłużenia ważności konta na kolejny semestr. 

Zbiory  biblioteczne wypożyczane są w zależności od statusu czytelnika, z możliwością dwukrotnej prolongaty  

 

LIMITY WYPOŻYCZEŃ - ( REGULAMIN BIBLIOTEKI  : Załącznik nr 7 punkt 8): 

 pracownicy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego - 30 książek na okres 12 miesięcy, 

 doktoranci nie będący pracownikami UTH - 15 książek na okres 3 miesięcy, 

 studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego -10 książek na okres 6 miesięcy, 

 studenci podyplomowi – 10 na okres 1 miesiąca, 

 czytelnicy spoza Uczelni – 2 książki na okres 1 miesiąca (po wpłaceniu kaucji). 

 Użytkownicy, poprzez katalog online, mają możliwość zarządzania własnym kontem bibliotecznym po zalogowaniu się. 

Wypożyczane zbiory biblioteczne powierza się opiece użytkownika, który ma obowiązek sprawdzić ich stan w obecności bibliotekarza i 
zgłosić ewentualne defekty (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne, zalania). 

http://katalog.uniwersytetradom.pl/integro/authorization/login


Czytelnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych przez siebie książek. Na 5 dni przed upływem 
terminu zwrotu system automatycznie wysyła zawiadomienie. Nieotrzymanie e-maila nie zwalnia z terminowego zwrotu książki. 
Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje blokadę konta w bibliotece i naliczanie opłaty specjalnej w wysokości 0,20 zł za każdy 
wolumin, za każdy dzień. Zwrot książek lub prolongata terminu powinna nastąpić najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.   

 

 

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, użytkownik zobowiązany jest: 

1. odkupić egzemplarz tego samego tytułu i tego samego lub najnowszego wydania, względnie 
2. dostarczyć inne dzieło/dzieła znajdujące się w sprzedaży i zaaprobowane przez bibliotekarza, względnie 
3. zapłacić kwotę odszkodowania za zniszczenie dzieła 

Zasady korzystania z Wypożyczalni określa załącznik nr 7 do Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katalogi 

Podstawowym źródłem informacji o zbiorach są katalogi biblioteczne on-line, które zawierają opisy zbiorów znajdujących się 

w Bibliotece Głównej oraz miejsce ich gromadzenia. 

 Na stronie www Biblioteki Głównej UTH dostępne są n/w katalogi : 

 Katalog książek i czasopism – Katalog INTEGRO WWW w systemie PROLIB 

Aby wypożyczać książki należy założyć konto w wypożyczalni samodzielnie rejestrując się poprzez INTEGRO WWW. W ciągu 14 dni 

od daty rejestracji zgłosić się osobiście z ważną legitymacją studencką w celu weryfikacji danych i aktywacji konta. Niestawienie się 

w tym terminie spowoduje automatyczne usunięcie konta z systemu. Konta w systemie bibliotecznym PROLIB dla studentów UTH 

ważne są jednocześnie z datą ważności legitymacji studenckiej czyli jeden semestr, tj. 31 marca danego roku i do dnia 31 

października danego roku. Po tej dacie konto blokowane jest automatycznie. 

 Katalog bibliograficznych baz zawartości zbiorów - Katalog Rosa w systemie PROLIB 

 

Wszystkie podbazy  można przeszukiwać za pomocą takich samych kryteriów:  

według tytułu lub słów z tytułu publikacji, autora, hasła przedmiotowego,  cytaty wydawniczej poprzez system PROLIB wybierając 

konkretną bazę lub WSZYSTKIE. 

Dodatkowe parametry wyszukiwania posiadają : po słowach kluczowych podbaza Obuwie, wg nazwiska pracownika baza Dorobek 

naukowy pracowników i baza Prace doktorskie. 

W opisach bibliograficznych w polu 923 umieszczona jest sygnatura czasopisma W, z którego artykuł pochodzi bądź sygnatura 

publikacji, jeśli ta znajduje się w zasobach naszej biblioteki : CzS NB, CzS PD, Cz, M. 

 
 

https://katalog.uniwersytetradom.pl/integro/catalog
http://katalog.uniwersytetradom.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.p?IDBibl=178&ln=pl


 
Czytelnie 
 
Wszystkie czytelnie Biblioteki Głównej mieszczą się na I piętrze budynku przy ul. B. Chrobrego 33 :  

 Czytelnia Główna Książek i Czasopism,   

 Czytelnia Zbiorów Specjalnych,  

 Czytelnia Internetowa,  

 Czytelnia Profesorska,  

 Czytelnia Baz Danych 

Do dyspozycji użytkowników jest 265 miejsc czytelniczych ze 110 stanowiskami komputerowymi z dostępem do: katalogu online 
biblioteki, subskrybowanych e-źródeł, Internetu, norm. 

Korzystając z czytelni należy: 

 pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, teczki itp., 

 zachować ciszę oraz wyłączyć telefony komórkowe, 

 zgłosić bibliotekarzowi fakt wnoszenia własnych materiałów 

 zwrócić zbiory biblioteczne na 15 minut przed zamknięciem Czytelni, 

 respektować zakaz spożywania posiłków i napojów, 

 materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni.  

W czytelniach należy potwierdzić swoją obecność w zeszycie odwiedzin  wypełniając przygotowaną tabelę m.in. wpisując ilość 
materiałów z jakich czytelnik korzystał. Dane te pobierane są w celach statystycznych i nie są udostępniane osobom trzecim zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)  

 

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/o-bibliotece/rodo/


 

Czytelnia Główna Książek i Czasopism  

 

 

  
 
 



 
Użytkownicy Czytelni Głównej Książek i Czasopism mają zapewniony łatwy i szybki dostęp do zasobów bibliotecznych zlokalizowanych 
w wolnym dostępie do książek, albumów, podręczników i czasopism uszeregowanych w obrębie działów tematycznych.  
 
Książki w obrębie działów ułożone są alfabetycznie według tytułów. Księgozbiór czytelni posiada sygnaturę „Cz”.  W czytelni można 
korzystać również ze zbiorów zgromadzonych w magazynach bibliotecznych, po uprzednim zamówieniu. Wypełnione rewersy na 
określone pozycje przyjmowane są do realizacji nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Czytelni. 
 
Czasopisma z ostatnich pięciu lat w wolnym dostępie w obrębie działów tematycznych ułożone są w segregatorach w obrębie 
roczników, można z nich korzystać wyłącznie na miejscu. Roczniki wcześniejsze udostępnia się po uprzednim zamówieniu ich 
z magazynu u dyżurującego bibliotekarza lub telefonicznie – 48 3617919. 
Wyjęte z półek książki i czasopisma należy odkładać na wyznaczone do tego celu miejscu przy regałach.  
 
W czytelni znajdują się trzy stanowiska komputerowe do przeszukiwania : katalogu INTEGRO WWW , Systemu Informacji Prawnej LEX 
Omega, scanowania. 
W czytelni wydzielone się Pokoje Cichej Nauki, z których mogą korzystać pracownicy naukowi i doktoranci oraz studenci UTH Rad po 
pobraniu klucza od dyżurującego bibliotekarza.  W dwóch z nich znajdują się specjalistyczne zestawy komputerowe z 
oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Zasady korzystania ze zbiorów oraz dostęp do tych stanowisk określa 
załącznik nr 5 do Regulaminu. 
 
Użytkownicy mają możliwość  korzystania z samoobsługowych urządzeń kopiujących, umożliwiających samodzielne skanowanie, 
drukowanie i kopiowanie  materiałów bibliotecznych. Dopuszcza  się nieinwazyjne  wykonywanie kopii przy użyciu własnego sprzętu 
(aparat, telefon komórkowy) – przy wyłączonej lampie błyskowej. Zgodę na fotografowanie wydaje, każdorazowo, dyżurujący 
bibliotekarz. Użytkownik podlega przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., 
nr 24, poz. 83, z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.U.2016, poz.666) i bierze odpowiedzialność za ich naruszenie. 
 
W centralnym miejscu Czytelni mieści się Punkt obsługi, gdzie zespół bibliotekarzy służy pomocą użytkownikom w wyszukiwaniu 
literatury oraz konsultuje wykorzystanie zbiorów. 
 
Zbiory są zabezpieczone przed kradzieżą paskami magnetycznymi, współpracującymi z systemem bramek kontrolnych. 

http://katalog.uniwersytetradom.pl/integro/catalog


 
 
Pokoje Cichej Nauki  
 

 
 
 

W bibliotece, z uwagi na różnorodne style uczenia się, stworzono specjalne miejsca do pracy indywidualnej – Pokoje Cichej Nauki. 

Użytkownikom oddano do dyspozycji 6 pokoi pracy indywidualnej, w tym 2 pokoje dla użytkowników niepełnosprawnych z dysfunkcją 

wzroku. Pokoje są dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki i mogą z nich korzystać wyłącznie studenci, doktoranci i pracownicy UTH 

Radom.  

Zasady korzystania określa załącznik nr 6 do Regulaminu. 

Użytkownik pobierający klucze do pokoju cichej nauki jest odpowiedzialny za właściwe jego użytkowanie, a w szczególności do 

korzystania ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowania czystości, niespożywania posiłków. 

  



 

Czytelnia Zbiorów Specjalnych, s. 116 

 

 

Udostępnia: normy polskie (PN) i branżowe (BN) , katalogi branżowe (K xxx), materiały konferencyjne (CzS xxxx) ,  sprawozdania z prac 
naukowo-badawczych pracowników UTH (CzS NB), prace doktorskie i habilitacyjne pracowników UTH (CzS PB) , Dzienniki Ustaw i 
Monitory Polskie i dzienniki urzędowe.  

W czytelni znajduje się Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej, który  jest  autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(PKN) z dostępem do kompletnego, aktualnego pełnotekstowego zbioru Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w 
formie elektronicznej poprzez portal Wiedza. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BG w zakładce Informacja normalizacyjna 

 

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/normy-i-patenty/


Czytelnia Internetowa 

Zapewnia dostęp do Internetu i komputerowych baz danych. 

Dostępny jest pełny pakiet programów Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Outlook, InfoPath); stanowisko 
multimedialne: odtwarzanie płyt-  DVD, VCD, ACD, MP3, WMA, pliki JPEG, DivX; nagrywanie płyt: DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RDL, 
VCD, CD, CD-R/ CD-RW .  

Udostępniana jest również do pracy grupowej może pomieścić 26 osób i przeznaczona jest do wspólnej nauki, prowadzenia dyskusji czy 
innych spotkań.  Informacje o rezerwacji i udostępnianiu czytelni internetowej na stronie www biblioteki. 

W czytelni znajduje się  stanowisko komputerowe z terminalem ACADEMICA. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych 

ACADEMICA udostępnienia ponad 2 miliony zdigitalizowanych publikacji naukowych pozostających w zbiorach Biblioteki Narodowej. 

Zapewnia szybki dostęp do współczesnych publikacji z różnych dziedzin w tym kompletnych roczników współczesnych czasopism oraz 

najnowszych podręczników akademickich z różnych dziedzin wiedzy.  

Czytelnicy mają również  informacje o publikacjach umieszczonych w Academice poprzez Centralny Indeks w katalogu komputerowym 

INTEGRO. 

Bezpłatnej rejestracji czytelników w Academice dokonują dyżurujący bibliotekarze. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BG UTH Radom w zakładce Academica. 

 

 

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/udostepnianie-i-rezerwacja-sal/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/academica/


 

Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej 

Posiada dostęp  do baz opisów patentowych –  udostępnianych wg wyszukiwania : prostego, według kryteriów, zaawansowanego, w 

których można wyszukiwać wszystkie przedmioty ochrony własności przemysłowej, w tym: wynalazki, wzory użytkowe, znaki 

towarowe, międzynarodowe znaki towarowe (wg porozumienia madryckiego), wzory przemysłowe, wzory zdobnicze, oznaczenia 

geograficzne, topografie układów scalonych. 

 

Czytelnia Profesorska,  

Udostępniana jest pracownikom dydaktycznym, doktorantom i studentom UTH Radom do pracy grupowej może pomieścić 19 osób i 

przeznaczona jest do wspólnej nauki, prowadzenia dyskusji czy innych spotkań.  Rezerwacje i udostępnianie Czytelni na stronie www 

biblioteki. 

 

 

Czytelnia Baz Danych – czytelnia dydaktyczno-konferencyjna 

Przeznaczona jest do pracy grupowej może pomieścić 50 osób i przeznaczona jest do wspólnej nauki, prowadzenia dyskusji czy innych 

spotkań. Kalendarz rezerwacji i udostępniania  na stronie www biblioteki.  

Użytkownik pobierający klucze na spotkania pracy grupowej jest odpowiedzialny za właściwe ich użytkowanie, a w szczególności 

do: korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowania czystości i właściwej aranżacji 

pokoju, zachowania umiaru w natężeniu głosu podczas dyskusji, tak by nie przeszkadzać innym użytkownikom, niespożywania 

posiłków. 

 

 

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/udostepnianie-i-rezerwacja-sal/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/udostepnianie-i-rezerwacja-sal/


 

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
 

Za pośrednictwem Wypożyczalni międzybibliotecznej sprowadzane są dokumenty naukowe niedostępne w zbiorach Biblioteki 
uczelnianej oraz w zbiorach radomskich bibliotek. Z zamówionych materiałów oryginalnych (np. książek) można korzystać wyłącznie na 
miejscu w Czytelni. Artykuły z czasopism oraz fragmenty książek udostępniane mogą być w formie kserokopii lub plików PDF.  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna tel. (48) 361-79-13, wmb@uthrad.pl  czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 w 
sali 117 na I piętrze BG 

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają pracownicy, doktoranci, studenci UTH, instytuty, zakłady 
naukowe, biblioteki. 

Składane zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne : imię i nazwisko autora, tytuł, rok publikacji, numer woluminu, 
numer zeszytu. Brak któregoś z ważnych elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia. Jednorazowe zamówienie nie może 
przekroczyć 4 pozycji.  
 
Biblioteka nie pośredniczy w wypożyczaniu materiałów, których sprowadzenie wymaga dodatkowych opłat. Sprowadzone do biblioteki 
materiały udostępniane są wyłącznie w czytelni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może odmówić sprowadzenia materiałów 
bibliotecznych, np. gdy czytelnik niewłaściwie obchodzi się z wypożyczonymi materiałami lub po ich sprowadzeniu nie jest 
zainteresowany korzystaniem z nich. 
 
 
Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej określa załącznik nr 8 do Regulaminu.  

 
 

 

https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna/
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Oddział Informacji Naukowej 

Oddział Informacji Naukowej (OIN) prowadzi szeroko pojętą działalność informacyjną. Zajmuje się rejestracją i udostępnianiem 
informacji o dorobku publikacyjnym pracowników uczelni, oraz działalnością informacyjną i szkoleniową. 

Pracownicy oddziału oprócz podstawowych informacji o bibliotece, udzielają informacji o piśmiennictwie – w oparciu o elektroniczne 
bazy danych, inne zasoby www, czy katalogi biblioteczne. OIN organizuje szkolenia, mające na celu rozwijanie kompetencji 
informacyjnych użytkowników. Pozwala to na efektywne wykorzystanie oferty bibliotecznej i systematyczną aktualizację wiedzy z 
wykorzystaniem specjalistycznych źródeł informacji. Oprócz obowiązkowych szkoleń, stacjonarnych oraz online, dla studentów i 
doktorantów: Przysposobienie biblioteczne, informacja naukowa, biblioteczne bazy danych, normalizacja , prowadzone są 
ogólnodostępne szkolenia dla społeczności akademickiej; są to szkolenia na zamówienie – . Oddział organizuje też wykłady poświęcone 
wykorzystaniu internetowych źródeł informacji w nauce i edukacji oraz rejestruje dorobek publikacyjny pracowników Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bazy bibliograficzne 

Biblioteka Główna opracowuje własne bazy danych rejestrujące wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, rozdziały w pracach 

zbiorowych, publikowane materiały konferencyjne, prace redakcyjne, wstępy, recenzje, polemiki.:  

 Baza „BG Artykuły” – to bibliograficzna baza zawartości czasopism, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej. Indeksuje ona 

w wyborze zeszyty naukowe uczelni wyższych od 1990 roku, całość zeszytów naukowych WSI Radom , Politechniki Radomskiej, 

UTH, wybrane artykuły z czasopism z różnych dziedzin, odpowiadających zapytaniom czytelników. 

 Baza „Obuwie” – zawiera artykuły z czasopism, materiały konferencyjne i książki z zakresu garbarstwa, obuwnictwa i wzornictwa 

z lat 1995–1997, 2000–2001 i od roku 2003. 

 Baza „Dorobek naukowy pracowników” dokumentuje dorobek piśmienniczy całego zespołu osobowego Uczelni w czasie ich 

zatrudnienia.  Baza rejestruje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty, prace naukowo-badawcze oraz 

niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach. 

Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, a także na podstawie baz 

danych dostępnych w Internecie . 

 Baza „Prace doktorskie” rejestruje rozprawy  doktorskie: obronione, napisane pod kierunkiem promotorów lub recenzowane 

przez pracowników UTH Radom (WSI, Politechniki Radomskiej). 

Bibliografia opracowywana jest przez pracowników Biblioteki Głównej UTH w Radomiu w systemie bibliotecznym PROLIB do 

przeszukiwania w komputerowym katalogu ROSA.  

 

 

 

 

http://katalog.uniwersytetradom.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.pl


Witryna www 

Pracownicy Biblioteki redagują stronę internetową Biblioteki Głównej 

Strona www  zawiera przydatne informacje dotyczące zasobów, usług i narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych, nowości w ofercie 

bibliotecznej – NOWOŚCI, publikuje artykuły dotyczące wydarzeń organizowanych przez bibliotekę lub odbywających się w jej siedzibie 

a także informacje podstawowe, jak godziny otwarcia, dane teleadresowe. 
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