Biblioteka w pigułce
Każdy student rozpoczynający studia w SGH winien w wyznaczonym terminie zaliczyć
obowiązkowe szkolenie biblioteczne dostępne na platformie e-learnigowej SGH. W trakcie
szkolenia student uzyskuje wiedzę o tym:
- jak skorzystać z katalogu bibliotecznego,
- jak zamówić potrzebne materiały,
- na jakich zasadach może z nich korzystać w czytelniach, a na jakich wypożyczać do domu.
Poznaje również elektroniczne źródła informacji dostępne w bazach danych.
Po przejściu wszystkich modułów szkolenie kończy się prostym testem sprawdzającym
nabyte umiejętności.
Podstawowym narzędziem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest katalog
elektroniczny. System działa podobnie jak wyszukiwarka internetowa. Zbiory można
przeszukiwać na różne sposoby:
po nazwisku autora, tytule, haśle przedmiotowym etc., ponadto dzięki zalogowaniu się na
własne konto można poznać aktualny stan i historię swoich wypożyczeń.
KORZYSTANIE Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI

Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w dwojaki sposób
- na miejscu (ze zbiorów znajdujących się w magazynie głównym lub z księgozbioru
podręcznego): w Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism lub Oddziale Informacji Naukowej.
- wypożyczając książki do domu: z księgozbioru Wypożyczalni.
Czytelnia Ogólna mieści się na drugim piętrze Biblioteki. Tu, na podstawie rewersów,
realizowane są zamówienia na książki i starsze czasopisma znajdujące się w magazynie
głównym. Pozycje szczególnie poczytne, książki najnowsze, lektury, w liczbie ok. 20 tys.,
znajdują się w Czytelni na miejscu, w wolnym dostępie. Jest to tzw. księgozbiór podręczny.
Niektóre książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu na noc, w ramach
tzw. wypożyczeń nocnych, trzeba jednak bardzo pilnować godziny ich zwrotu - 10-tej rano,
bowiem za każdą kolejną przekroczoną godzinę naliczana zostaje opłata w wysokości
5 zł.
Na drugim piętrze znajduje się również Czytelnia Czasopism. Jej księgozbiór to ok. 1000
tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W wolnym dostępie Czytelnia oferuje tytuły
zarówno polskie jak zagraniczne za ostatnie 5 lat. Z czasopism można korzystać jedynie na
miejscu.
Na parterze budynku bibliotecznego usytuowana jest Wypożyczalnia Biblioteki SGH.
Książki znajdujące się w jej zbiorze wypożycza się do domu. Maksymalnie wypożyczyć
można 5 woluminów na okres 60 dni. Przed pożyczeniem pozycji każdy student
zobowiązany jest do sprawdzenia jej dostępności w katalogu on-line i wyszukania
sygnatury. Sygnatury Wypożyczalni oznaczone są literą "W" i mają status "wypożycza
się".
UWAGA ! Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu książki są wysokie - system
biblioteczny nalicza opłatę za nieterminowy zwrot w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki
za każdy wolumin.

W katalogu on-line można:
- zarezerwować książki- dotyczy to tytułów, których wszystkie egzemplarze są aktualnie
wypożyczone.
- przedłużyć termin zwrotu książki
- sprawdzić stan konta
- uzyskać dostęp on-line do wybranych pozycji w ramach IBUK Libra.
W Bibliotece, podobnie jak w przypadku całych studiów, należy być maksymalnie
samodzielnym, jednak zawsze można liczyć na pomoc pracowników. Na parterze
Biblioteki, w pokoju nr 10 znajduje się Oddział Informacji Naukowej (OIN), tu można
uzyskać wsparcie w poszukiwaniu potrzebnych materiałów. Pracownicy OIN służą pomocą
w znajdowaniu publikacji na dany temat, dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak
elektronicznej. W Oddziale Informacji można również poznać zasady korzystania z bogatej
oferty zbiorów elektronicznych, które dla studenta SGH mogą być dostępne nawet bez
wychodzenia z domu!
Zapraszamy do Biblioteki SGH i życzymy przyjemnego studiowania w jej wyjątkowym
wnętrzu!

