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BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ I ARCHIWUM

BIBLIOTEKA

1. Biblioteka Uczelni jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach dydaktycznych i
usługowych. Pełni funkcję biblioteki naukowej i ośrodka informacji naukowej dla
pracowników i studentów Uczelni.

2. Uczelnia zapewnia studentom możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych
i informacyjnych, w tym dostęp do lektury zalecanej w sylabusach, oraz do
wirtualnej biblioteki

3. Najliczniej reprezentowaną dziedziną wiedzy, jeśli chodzi o zbiory jest szeroko
rozumiana pedagogika (społeczna, resocjalizacyjna, przedszkolna), następnie
psychologia, socjologia i literatura związana z bezpieczeństwem (narodowym,
międzynarodowym).

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO

1. Do głównych funkcji w działalności bibliotecznej należą:

1.1. Gromadzenie, selekcja i uaktualnianie zbiorów piśmienniczych

1.2. Opracowanie katalogowe i techniczne księgozbioru

1.3. Informowanie o zbiorach bibliotecznych

1.4. Udostępnianie zbiorów własnych oraz sprowadzonych z innych bibliotek

CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW

1. Profil zbiorów obejmuje piśmiennictwo, głównie krajowe z zakresu nauk
humanistycznych: pedagogiki, filozofii, lingwistyki, z zakresu nauk społecznych:
psychologii, socjologii, historii a także zarządzania, ekonomii i prawa.

2. Zbiory biblioteki liczą około 9.000 woluminów wydawnictw zwartych.

3. Biblioteka prenumeruje czasopisma z zakresu nauk pedagogicznych.

4. Biblioteka posiada dostęp do tytułów czasopism w wersji elektronicznej w
ramach wirtualnej biblioteki nauki.

INFORMACJA O ZBIORACH

1. Informacja o zbiorach znajduje się w katalogu bibliotecznym na stronie uczelni
pod linkiem „katalog biblioteczny”
(http://e.lswryki.pl/mod/glossary/view.php?id=7442) a także pod linkiem
„nowości” (http://e.lswryki.pl/mod/glossary/view.php?id=7453)– informującym o
najnowszych nabytkach biblioteki. Tradycyjne kartkowe katalogi biblioteczne
wyszły z użycia w 2010 roku, gdy całość zasobów wprowadzona została do
katalogu komputerowego.

http://e.lswryki.pl/mod/glossary/view.php?id=7442
http://e.lswryki.pl/mod/glossary/view.php?id=7453
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2. Katalog udostępniany jest jako komponent do systemu joomla w sieci internet,
bez ograniczeń, zatem można do niego dotrzeć o każdej porze dnia i nocy.

DOSTĘP DO ZBIORÓW

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

2. Zakres udostępniania, różny dla różnych grup użytkowników, reguluje regulamin
udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. Udostępnianie prezencyjne – korzystanie z księgozbioru na miejscu nie
wymaga rejestracji i nie jest związane z zapisem do biblioteki. W tej formie
udostępniane są wszystkie czasopisma, nowe nabytki książkowe, podręczny
księgozbiór dydaktyczny i naukowy oraz materiały informacyjne.

4. Wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę ograniczone jest do określonych grup
użytkowników

5. Z tej formy udostępniania mogą korzystać:

5.1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni

5.2. Studenci uczelni

5.3. Słuchacze i pracownicy policealnego studium zawodowego w Rykach

5.4. Inne osoby – za zgodą Rektora Uczelni

6. Wypożyczaniu podlegają wydawnictwa zwarte.

7. Biblioteka umożliwia i realizuje wypożyczanie międzybiblioteczne.

8. System wyszukiwania informacji o zbiorach oparty jest na katalogach
komputerowych dostępnych na stronie uczelni (e.lswryki.pl): 1.katalog książek
(wykorzystuje m.in. Hasła przedmiotowe); 2. Katalog czasopism.

9. Biblioteka, na życzenie czytelników, przygotowuje tematyczne zestawienia
bibliograficzne, które następnie umieszczane są na stronie biblioteki, a także
pomaga w wyszukiwaniu literatury w innych bibliotekach i umożliwia
wypożyczanie międzybiblioteczne.

10. Biblioteka czynna jest w ciągu roku akademickiego siedem dni w tygodniu w
godzinach 8-16, a w okresie wakacji od poniedziałku do piątku również w
godzinach od 8-16.

11. Witryna internetowa biblioteki dostępna jest bez ograniczeń, 24 godziny na
dobę, a link do niej znajduje się na stronie uczelni pod adresem
http://e.lswryki.pl.

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI

1. Podstawowym źródłem pozyskiwania dokumentów jest zakup i prenumerata,
które pozwalają na planowe uzupełnianie księgozbioru.

http://e.lswryki.pl
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2. Przy zakupie uwzględniane są uwagi pracowników naukowych uczelni.

3. Innym źródłem powiększania zbiorów są dary a także wymiana wydawnictw z
innym uczelniami.

4. Biblioteka nie posiada typowo bibliotecznego programu komputerowego do
opracowywania zbiorów, jednakże oprogramowanie biblioteczne jako
komponent do systemu zarządzania treścią joomla zaspokaja w zupełności
wymagania stawiane przez użytkowników.

USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE.

1. Biblioteka wykonuje prace usługowe dla pracowników i studentów uczelni
przygotowując tematyczne zestawienia bibliograficzne, które następnie
umieszczane są na stronie uczelni pod linkiem ”tematyczne zestawienia
bibliograficzne” (http://e.lswryki.pl/mod/glossary/view.php?id=7441).

2. Biblioteka realizuje zamówienia związane z poszukiwaniami internetowych
informacji bibliograficznych.

DYDAKTYKA BIBLIOTECZNA

1. Do podstawowych zadań dydaktycznych biblioteki należy przygotowanie osób
rozpoczynających studia do korzystania z bibliotek naukowych.

2. Podstawowym celem zajęć dla studentów i roku jest zapoznanie ich z
organizacją biblioteki, z charakterem gromadzonych zbiorów, sposobem
korzystania z katalogów bibliotecznych, procedurami związanymi z
wypożyczaniem.

3. Zajęcia są obowiązkowe, trwają 2 godziny i obejmują wykład połączony z
prezentacją. Prowadzony jest również instruktaż indywidualny.

DOSTĘP DO PIŚMIENNICTWA

1. Biblioteka Uczelni, w miarę możliwości stara się zapewnić niezbędną literaturę
do przedmiotów, wskazaną przez wykładowców.

2. Uczelnia dąży aby zakupywane wydawnictwa były ściśle powiązane z
przedmiotami wykładanymi w uczelni i w dużej części posiadamy literaturę
podaną w sylabusach, (trudności w zakupie przysparzają wydawnictwa starsze,
niewznawiane)

5. Bieżący stan zasobów bibliotecznych zapewnia studentom pełny dostęp do
literatury zalecanej w procesie kształcenia na kierunku pedagogika.

6. Biblioteka Uczelni należy do dobrze wyposażonych bibliotek w Polsce.

7. Uczelnia posiada księgozbiór zapewniając pełny i swobodny dostęp do
literatury podstawowej i uzupełniającej dla poszczególnych przedmiotów
wskazanych w planie studiów.

http://e.lswryki.pl/mod/glossary/view.php?id=7441
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BAZA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE

1. Uczelnia posiada własną Bibliotekę o powierzchni ok. 70 m2. zlokalizowaną w
Głównym Budynku dydaktycznym. Pomieszczenie Biblioteki zostało podzielone
na dwie umowne części:

1.1. Magazynową z wypożyczalnią (obsługi Studentów) – wyposażona została
w nowoczesne regały o całkowitej długości 144 mb półek, na których
znajduje się ponad 6000 woluminów książek przeznaczonych do
udostępnianych na zewnątrz

1.2. Czytelnianą - z wolnym dostępem do półek w której zbiory udostępniane
są prezencyjnie (ok. 2000 woluminów książek oraz roczniki
prenumerowanych czasopism), przeznaczonych do wykorzystania na
miejscu.

2. W Bibliotece przygotowano osiem miejsc do pracy indywidualnej dla
czytelników, w tym cztery wyposażone w komputery podłączone do szybkiego
łącza internetowego.

3. Biblioteka umożliwia również podłączenie czytelnikom ich prywatnych urządzeń
do sieci poprzez stałe łącze bądź poprzez sieć wi-fi.

4. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość skorzystania na miejscu z drukarki,
skanera i kserokopiarki.

CZYTELNIA

1. Czytelnia posiada 5 stanowisk wyposażonych w komputery podłączone do sieci
internet, a także 4 stanowiska do pracy indywidualnej.

2. Na wyposażeniu biblioteki znajdują się: 2 drukarki, skaner, kserokopiarka, 5
laptopów, 1 komputer stacjonarny oraz projektory multimedialne.

3. Komputery w czytelni, podobnie jak wszystkie znajdujące się w uczelni,
posiadają specjalnie zabezpieczone VPN z elektronicznym programem
zarzadzania uczelnią. Dzięki temu mogą korzystać z bazy danych, dostępnych
na całym świecie artykułów prasowych, publikacji, czasopism. Umożliwia to
program dzięki chmurze Amazon i APS z którą jest zsynchronizowany.

ARCHIWUM

1. W uczelni funkcjonuje archiwum

2. Archiwum przechowuje wszystkie wymagane dokumenty wytworzone w uczelni,
od początku jej powstania.

3. Czasookres i sposób przechowywania dokumentacji reguluje instrukcja
archiwum.


