
SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy



Ogólne informacje o bibliotece

Godziny otwarcia Kontakt

Biblioteka mieści się 

przy ul. Fordońskiej 74     
w Bydgoszczy

Budynek C, pok. nr 002

tel. 052-58-29-114/132

biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl

https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefastudenta/biblioteka

Pn. - Pt. w godz. 9.00 – 16.00

Godziny pracy biblioteki mogą 

ulec zmianie !                     

Prosimy o śledzenie 

komunikatów w Extranecie i na 

stronie www biblioteki.

mailto:biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl
https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefastudenta/biblioteka


UKŁAD TEMATYCZNY KSIĘGOZBIORU

O.     DZIAŁ OGÓLNY
I.       FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA
II.      NAUKI SPOŁECZNE
III.     NAUKI EKONOMICZNE
IV.     BANKOWOŚĆ
V.      RACHUNKOWOŚĆ. KSIĘGOWOŚĆ. AUDYT
VI.     SYSTEM PODATKOWY PAŃSTWA
VII.    PAŃSTWO  I PRAWO. NAUKI PRAWNE
VIII.   MATEMATYKA. INFORMATYKA 
IX.     FINANSE
X.      PRACA. UBEZPIECZENIA
XI.     ZARZĄDZANIE. PRZEDSIĘBIORSTWO
XII.    MARKETING. PUBLIC RELATIONS        
XIII.   TURYSTYKA I REKREACJA. OCHRONA ŚRODOWISKA
XIV.  SOCJOLOGIA
XV.   LOGISTYKA
XVI.  DESIGN
XX.   JĘZYKI OBCE

Układ księgozbioru w bibliotece

W bibliotece funkcjonuje wolny dostęp 
do zbiorów !

 Książki ustawione są według działów –
informacje dotyczące tematyki 

umieszczone są na regałach z książkami;
 Czytelnik ma swobodny dostęp do 

książek i czasopism;
 Czytelnik samodzielne szuka materiałów 

w katalogu i na półce;
 Istnieje możliwość wykonania kopii 
(ksero, zdjęcia telefonem komórkowym)



Gdzie nas szukać w Internecie?

https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka

https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka


Rejestracja nowych Czytelników

Jeśli czytelnik nie aktywuje utworzonego konta 

w określonym terminie konto zostanie zlikwidowane              

i niezbędna będzie ponowna rejestracja.

Wypełnić formularz rejestracji czytelnika dostępny 

pod adresem:

https://opac.wsb.torun.pl/registration
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W ciągu 21 dni od dnia rejestracji, należy udać się 

z legitymacją studencką lub dowodem osobistym (dotyczy 

słuchaczy studiów podyplomowych oraz MBA) do biblioteki 

w celu aktywacji konta bibliotecznego; UWAGA ! W związku 

z obecną sytuacją istnieje możliwość zdalnego aktywowania 

konta bibliotecznego. Wystarczy napisać maila z prośbą o 

aktywację konta na adres biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl

2

Rejestracja upoważnia 
czytelników 

do korzystania 
z Biblioteki!

Po przeczytaniu szkolenia należy :

https://opac.wsb.torun.pl/registration
mailto:biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl


Rejestracja nowych czytelników



Rejestracja nowych czytelników



Rejestracja nowych czytelników

wybierz  odpowiednią bibliotekę

• Wybierz odpowiednią bibliotekę.
• Przejdź przez każdy krok rejestracji
• Na kroku 4 nadajesz sobie samodzielnie hasło.
• Na końcu otrzymasz 5 cyfrowy kod, który jest Twoim loginem.
• Otrzymane podczas rejestracji login i hasło są danymi, którymi logujesz się do katalogu bibliotecznego oraz do 

elektronicznych baz danych ze strony WWW biblioteki.



Katalog biblioteczny (multiwyszukiwarka INTEGRO)

Katalog biblioteczny umożliwia :
 wyszukiwanie materiałów wg autorów, tytułów publikacji oraz tematów;
 możliwość jednoczesnego przeszukiwanie zasobów bibliotecznych i elektronicznych baz danych;
 dostęp do katalogu internetowego 24h/7 dni;
 możliwość zamawiania, rezerwowania publikacji;
 dostęp do konta bibliotecznego on-line:

 możliwość sprawdzenia stanu swojego konta w bibliotece;
 przedłużanie termin zwrotu książek;
 informacja o karach bibliotecznych;
 przypomnienia e-mail: o terminach zwrotu materiałów oraz zrealizowanych zamówieniach



Indywidualne konto biblioteczne



Elektroniczne bazy danych

Bazy dostępne w bibliotece:

 Ibuk.pl - czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim;
 Ebookpoint BIBLIO - multimedialna biblioteka cyfrowa w której znajdziemy zbiory dostępne w trzech formatach: 

ebooki, audiobooki, kursy video;
 Legalis - baza prawa polskiego, aktualizowana codziennie;
 EMIS - serwis zawiera informacje ekonomiczne, sprawozdania finansowe (np. Monitor Polski B) wiadomości ze 

spółek, oraz polskie czasopisma;
 LEX - baza aktualnej, kompleksowej informacji prawnej;
 InforLex Biblioteka - baza informacji prawno-gospodarczej
 EBSCO Publishing, Science Direct, Springer, WileyBlackwell, Scopus, Web of Knowledge-bazy zagraniczne 

zawierające m. in. artykuły z zagranicznych czasopism naukowych. Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki 
ścisłe, społeczne, psychologię, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę.

Więcej informacji : https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka/zasoby

https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka/zasoby


Jak korzystać z baz w domu?

 wejść na stronę: https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka/zasoby;
 wybrać bazę –po kliknięciu na link pojawi się okno logowania;
 zalogować się tym samym loginem i hasłem, jak do katalogu bibliotecznego.

https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka/zasoby


Legitymacja studencka = karta biblioteczna

 Legitymacja studencka pełni  
funkcję karty bibliotecznej;

 Słuchacze studiów 
podyplomowych oraz MBA

korzystają z biblioteki                     
za okazaniem    

dowodu osobistego.

WAŻNE!!!  Wypożyczenia dokonywane są wyłącznie 
za okazaniem elektronicznej  legitymacji studenckiej.



Ponadto w bibliotece :

 możesz zgłosić zmianę danych osobowych,
 wypożyczysz i zwrócisz książę,po zamknięciu biblioteki oddasz książki przez wrzutnię

(znajdującą się przy wejściu głównym do budynku uczelni)
 odbierzesz zamówione/zarezerwowane książki (w ciągu 7 dni od otrzymania e-maila)
 uregulujesz zaległość za przetrzymane książki,
 rozliczysz się z biblioteką i otrzymasz wpis na kartę obiegową,
 sprawdzisz dostępność książek w katalogu on-line,
 sprawdzisz swoje konto biblioteczne
 możesz skorzystać z komputerów dostępnych w informatorium

Ważne informacje



Zasady wypożyczania książek 

Książki oznaczone są dwoma rodzajami taśm:

 Czerwoną taśmą - oklejone są książki udostępniane tylko na miejscu (jeden egzemplarz 

każdego tytułu zawsze znajduje się na miejscu w bibliotece);

 Zieloną taśmą – oklejone są książki przeznaczone do wypożyczania na 4 tygodnie;

Wyjęte z półek materiały czytelnik odkłada w wyznaczone miejsce.

Czytelnik może wypożyczyć 10 książek na okres 4 tygodni, a jeśli                   

książki nie zostaną zarezerwowane można samodzielnie   

dokonać  prolongaty (przedłużyć termin ich zwrotu):

osobiście                              telefonicznie                                   e-mailowo

w katalogu                              52 58-29-132 biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl

lub w Bibliotece



Zasady wypożyczania książek 
Zwroty:
 3 dni przed terminem zwrotu czytelnik otrzymuje e-mail z przypomnieniem o zwrocie;
 po zamknięciu biblioteki książki można zwrócić przez wrzutnię (materiały zostaną zdjęte 

z konta następnego dnia roboczego).
Zamówienia i rezerwacje:
 zamówienia realizowane są codziennie; 
 książki zamówione i zarezerwowane przez konto elektroniczne należy odebrać 

w ciągu 7 dni.
Opłaty za przetrzymanie książek:
 za nieoddane w terminie książki biblioteka pobiera opłatę w wysokości 0,30 zł za każdą dobę 

opóźnienia za każdy egzemplarz książki;
 kary można wpłacać u bibliotekarza dyżurującego lub na konto bankowe 
PEKAO SA O/TORUŃ, nr rachunku: 02 1240 6478 1111 0010 5253 6613  (w tytule przelewu należy wpisać: 
kara biblioteczna, imię i nazwisko, nr albumu).
Obiegówki:
 rozliczenie obiegówki odbywa się elektronicznie, gdy Czytelnik nie ma żadnych zaległości w stosunku 

do Biblioteki:
•oddane wszystkie materiały;
•brak opłat za przetrzymanie książek;
•rozliczenie i likwidacja konta bibliotecznego w bibliotece WSB w Toruniu 



Czasopisma

• Prenumerujemy ponad 40 tytułów czasopism
specjalistycznych oraz prasę codzienną, 

• Posiadamy również dostęp do polskich i zagranicznych 
czasopism w formie elektronicznej.

 Czasopisma 
udostępniamy na miejscu 
w bibliotece

 Istnieje możliwość 
wykonania kopii 
(ksero, zdjęcia telefonem 
komórkowym)



Wrzutnia

Czytelnicy biblioteki WSB w Bydgoszczy mają możliwość 
dokonania zwrotu książek za pośrednictwem wrzutni !

Wrzutnia znajduje się przy wejściu głównym do budynku 
uczelni i jest dostępna dla czytelników 24h / dobę.

Dzięki wrzutni istnieje możliwość zwrotu książek poza 
godzinami otwarcia biblioteki 



Książkomat

Odbiór zamówionych książek po zamknięciu biblioteki? Tak, to możliwe!
Książkomat działa na takiej samej zasadzie jak paczkomat. 

Urządzenie ma być ułatwieniem dla osób, które pracują do późna lub nie zdążą wybrać się 
do biblioteki w godzinach jej otwarcia. 

Zamówione w katalog biblioteczny książki będzie można odebrać                                            
w godzinach otwarcia uczelni !

Do odbioru książek w książkomacie niezbędna jest legitymacja studencka, która jest 
połączona z kontem bibliotecznym czytelnika.
Przed złożeniem  zamówienia na książki upewnij się, że Twoja legitymacja jest połączona 
z kontem bibliotecznym.
Możesz to zrobić kontaktując się z pracownikami biblioteki telefonicznie lub mailowo.
Osoby, które aktywowały konto biblioteczne zdalnie, nie mają połączonej legitymacji 
studenckiej z kontem bibliotecznym.

Pamiętaj to bardzo ważne, w przeciwnym razie nie odbierzesz zamówionych książek !



Zamawianie książek w katalogu bibliotecznym



Zamawianie książek w katalogu bibliotecznym



Zamawianie książek w katalogu bibliotecznym





Odbiór książek w wypożyczalni

Odbiór książek w książkomacie







Dziękujemy za uwagę 


