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1. Zapisanie się do biblioteki. 
 
Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej w formie: 

• studenci i doktoranci - aktywowanej w macierzystej bibliotece elektronicznej legitymacji 
studenckiej/doktoranckiej, 

• pozostali uprawnieni - karty wydanej przez macierzystą bibliotekę. 

Opłatę za kartę biblioteczną lub aktywację konta czytelnika w wysokości podanej w cenniku ponoszą 
tylko studenci, doktoranci i pracownicy pozostałych uczelni należących do PFBN oraz pracownicy 
bibliotek  Raczyńskich i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Dla studentów, doktorantów i pracowników UPP zapis jest darmowy. 
 
Konto do wpłat: 
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Nr rachunku bankowego: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 
Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
 
tytułem: 

• BIBLIOTEKA - KARTA (w przypadku zapisu) 
• BIBLIOTEKA - AKTYWACJA (w przypadku ponownej aktywacji konta). 

Następnie należy wypełnić zobowiązanie (druk do pobrania w Wypożyczalni). 



Przykład wypełnionego zobowiązania: 

Po okazaniu dowodu osobistego, czytelnie wypełnionego zobowiązania, legitymacji studenckiej oraz 
dowodu wpłaty (dot. czytelników spoza UPP), pracownik Wypożyczalni dokonuje zapisu oraz wydaje 
kartę biblioteczną lub aktywuje elektroniczną legitymację studencką, uprawniającą do wypożyczeń na 
zewnątrz. O każdej zmianie w danych personalnych, kierunku studiów, miejsca pracy oraz o utracie karty 
lub legitymacji czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię. 

Wraz z momentem zapisu, konto biblioteczne zostaje aktywowane na 365 dni. 
Każda następna aktywacja konta, wydłuża jego ważność o kolejne 365 dni. 

2. Katalogi kartkowe wykorzystywane przy wyszukiwaniu książek. 

 Tradycyjny katalog kartkowy daje ograniczone możliwości wyszukiwawcze: 

• nazwisko autora(ów) - dla pozycji do trzech autorów 
• nazwisko redaktora 
• tytuł - dla pozycji napisanych przez więcej niż 3 autorów oraz pod redakcji 

Katalog alfabetyczny - wykazuje w układzie alfabetycznym opisy katalogowe dokumentów bibliotecznych
wg haseł autorskich lub tytułowych. 

W katalogach rzeczowych możemy pozycje poszukiwać wg: 

• klasyfikacji UKD 
• działów przedmiotowych (katalog działowy skryptów i podręczników). 

Katalogi te nie są uzupełniane na bieżąco. Pozycji wydanych po 1987 r. należy poszukiwać 
w katalogu komputerowym. 
 

3. Korzystanie z katalogu elektronicznego przy wyszukiwaniu książek. 
 
Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki UPP dostępny jest na stronie internetowej biblioteki lub 
bezpośrednio pod linkiem: http://up-hip.pfsl.poznan.pl/

http://up-hip.pfsl.poznan.pl/


Katalog elektroniczny daje wiele możliwości wyszukiwawczych. Podzielone są one na wyszukiwanie 
Proste i Zaawansowane. 

Wyszukiwanie Logiczne umożliwia łączenie kilku haseł z różnych indeksów. 
 
Katalog elektroniczny jest wspólny dla wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych. 

 
Przykład wyszukiwania książki wg autora:

 
Z listy wybieramy opcję wyszukiwawczą i wprowadzamy wyrażenie wyszukiwawcze: 

 

Z rezultatu wyszukiwań wybieramy właściwego autora: 

 
 

Wybieramy tytuł pozycji zwracając uwagę na możliwość sortowania 
otrzymanych wyników m.in. wg roku wydania: 

 



 
Po kliknięciu w dane wydanie otrzymujemy szczegółowy opis bibliograficzny książki z wyszczególnionymi

egzemplarzami: 

 
  

4. Zamawianie książek do wypożyczenia. 
 
W przypadku gdy chcemy wypożyczyć dany egzemplarz, wystarczy kliknąć na przycisk "zamów" 
znajdujący się po jego prawej stronie (dotyczy tylko książek z Wypożyczalni Biblioteki). 

Następnie system poprosi nas o zalogowanie się na swoje konto (o ile jeszcze tego nie zrobiliśmy) i 
potwierdzenie swojego zamówienia. 

Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okazania karty 
bibliotecznej lub aktywowanej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Każde zamówienie ma swoją "datę
ważności" czyli okres który książka oczekuje na odbiór przez czytelnika w Wypożyczalni. Standardowo 
wynosi on 7 dni kalendarzowych i można go sprawdzić na "Koncie czytelnika" w zakładce "Zamówienia". 
Pozycje nieodebrane w terminie wracają do magazynu i stają się dostępne dla innych czytelników a 
złożone zamówienia są anulowane. 

• Realizacja zamówień odbywa się co pół godziny, 
• Zamówienia na materiały biblioteczne przyjmuje się najpóźniej 15 min. przed zamknięciem 



Biblioteki. 

5. Zamawianie książek udostępnianych na miejscu. 

Zamówienia na książki udostępniane na miejscu należy składać na odpowiednich, właściwie 
wypełnionych rewersach. Celem prawidłowego wypisania rewersu należy skorzystać z katalogów, 
znajdujących się w Wypożyczalni oraz z katalogu komputerowego. Sygnaturę o statusie "dostępna" 
wypisujemy na odwrotnej stronie rewersu i gotowe zamówienia przekazujemy bibliotekarzowi. 

Przykład prawidłowo wypełnionego rewersu: 

  

6. Limity wypożyczeń książek.
 

• pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego - 30 tytułów, 
• studenci Uniwersytetu Przyrodniczego - 20 tytułów, 
• emeryci Uniwersytetu Przyrodniczego - 5 tytułów, 
• pracownicy, doktoranci i studenci w ramach PFBN - 5 tytułów,

 

7. Terminy wypożyczeń książek. 

• pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego - 365 dni, 
• studenci Uniwersytetu Przyrodniczego - 90 dni, 
• emeryci Uniwersytetu Przyrodniczego - 30 dni, 
• pracownicy, doktoranci i studenci w ramach PFBN - 30 dni. 

Przedłużenie wypożyczonych materiałów na kolejny okres można uzyskać, gdy: 

• wypożyczający wystąpi o prolongatę przed upływem terminu zwrotu, 
• nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. 

 



8. Sprawdzenie konta wypożyczeń przez Internet. 

Aby sprawdzić stan Konta Czytelnika należy wejść w Katalog on-line, a następnie
przejść do zakładki KONTO CZYTELNIKA. 

 

Kolejnym krokiem jest podanie kodu paskowego z karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji 
studenckiej oraz numeru PIN.
 

9. Korzystanie z księgozbioru podręcznego.

W Czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, który tworzą najbardziej poczytne podręczniki oraz 
czasopisma. 

Księgozbiór ten jest ułożony tematycznie wg klasyfikacji UKD.

W Czytelni jest wolny dostęp do półek, zwroty na półki włącza bibliotekarz. 

W Czytelni możliwe jest również korzystanie z pozycji znajdujących się w Magazynie Czytelni, po 
uprzednim zamówieniu ich w Wypożyczalni.

10. Schemat UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna).

 

 



11. Katalogi wykorzystywane przy wyszukiwaniu czasopism. 

W Czytelni znajdują się dwa rodzaje katalogów wydawnictw ciągłych [czasopism]: 

• katalog kartkowy - obejmuje w całości zasoby wydawnictw ciągłych, które biblioteka otrzymała 
do 1982 roku 

• katalog elektroniczny - obejmuje w całości zasoby od 1982 

Starsze zasoby są sukcesywnie przenoszone do katalogu elektronicznego. W chwili obecnej, poszukując 
pozycje sprzed 1982 r., należy skorzystać również z katalogu kartkowego. 

 

12. Korzystanie z katalogu kartkowego przy zamawianiu czasopism. 

Katalog kartkowy wydawnictw ciągłych (czasopism) znajduje się w Czytelni. Zawiera on pełne zasoby 
wydawnictw ciągłych otrzymanych do 1982 roku. Czasopisma katalogowane są w układzie alfabetycznym
wg tytułu. Hasłem wyszukiwawczym jest tytuł czasopisma. Katalog pozwala sprawdzić czy Biblioteka 
posiada poszukiwane czasopismo i jakie są jego zasoby, oraz pod jaką sygnaturą stoi w magazynie. Te 
informacje są niezbędne przy składaniu zamówienia. 

 

13. Korzystanie z katalogu elektronicznego przy zamawianiu czasopism. 

Dostęp do katalogu elektronicznego zbiorów Biblioteki możliwy jest poprzez stronę internetową 
lub bezpośrednio pod linkiem: http://up-hip.pfsl.poznan.pl/ 

Katalog elektroniczny przy poszukiwaniu wydawnictw ciągłych (czasopism) daje kilka możliwości 
wyszukiwawczych, m.in: 

• Tytuł - alfabetycznie 
• Słowa z tytułu 
• Hasła przedmiotowe 
• ISSN 

Opcja "indeks główny" umożliwia łączenie różnych haseł wyszukiwawczych.

Katalog elektroniczny jest wspólny dla wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych. 

 
Przykład wyszukiwania czasopisma w katalogu elektronicznym. 

 
Wybieramy opcję wyszukiwawczą i wprowadzamy wyrażenie wyszukiwawcze: 

 Z rezultatu wyszukiwań wybieramy tytuł czasopisma:

http://up-hip.pfsl.poznan.pl/


Otrzymujemy szczegółowy opis bibliograficzny czasopisma: 

Po wybraniu opcji "Pokaż wszystkie egzemplarze" możemy sprawdzić ich status. 

 

14. Zamawianie czasopism. 

Z czasopism korzystamy w Czytelni. Najbardziej poczytne tytuły czasopism znajdują się na półkach 
księgozbioru podręcznego ustawione według klasyfikacji rzeczowej UKD. Pozostałe czasopisma należy 
zamawiać z magazynu. Zamówienia składamy na dwóch identycznie wypełnionych zakładkach. 

 



Przykład prawidłowo wypełnionych zakładek: 

Na zamówieniu należy umieścić: 

• tytuł czasopisma 
• rocznik, tom, nr 
• sygnaturę 
• dane personalne czytelnika

Realizacja zamówień odbywa się co pół godziny. 
Zamówienia na materiały biblioteczne przyjmuje 
się najpóźniej 30 min. przed zamknięciem 
Biblioteki.

Zrealizowane zamówienia rezerwuje się przez 10 
dni, (na życzenie czytelnika rezerwacja może być 
przedłużona).

Czasopisma nie są wypożyczane na zewnątrz.

 

15. Zasady dostępu do zasobów elektronicznych. 

Uprawnieni użytkownicy: pracownicy, studenci i doktoranci. 
 
W celu zalogowania należy podać numer karty bibliotecznej oraz PIN. 
 
W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z Wypożyczalnią. 
 
Dozwolone jest wykonanie kopii artykułu na nośniku elektronicznym, przesłanie pocztą elektroniczną lub 
jego wydrukowanie (wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych), zgodnie z przestrzeganiem umów 
licencyjnych i praw autorskich. 
 
Zabrania się: 
 

• redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym 
użytkownikom UP), 

• publikacji fragmentów artykułów i ich przedruku bez podania źródła i praw autorskich, 
• udzielania osobom trzecim (nieuprawnionym użytkownikom UP) dostępu do zasobów 

elektronicznych poprzez udostępnienie loginu i hasła, 
• wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych 

Biblioteki UP do działalności komercyjnej.



FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co muszą zrobić aby zapisać się do biblioteki?
Aby zapisać się do biblioteki należy być studentem, doktorantem lub pracownikiem UPP. Przedłożyć
w wypożyczalni dowód osobisty oraz wypełnić zobowiązanie. Na tej podstawie wydajemy kartę 
biblioteczną lub aktywujemy Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), uprawniającą do korzystania
z naszych zbiorów.

Oferujemy także możliwość zapisania się studentom i pracownikom innych uczelni należących do 
Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (PFBN) - opłaty wg. Cennika.

Po co mi karta?
Karta jest niezbędna do identyfikacji czytelnika, usprawnia pracę bibliotekarza, znacznie skraca czas 
potrzebny do obsługi oraz umożliwia składanie zamówień poprzez katalog komputerowy. Obecnie 
funkcję tę pełni również elektroniczna legitymacja studencka.

Czy mogę korzystać z biblioteki nie będąc studentem?
Tak. Każdy może skorzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni.

Ile książek mogę wypożyczyć?
Dla naszych studentów limit wynosi 20 książek. Studenci innych uczelni mogą wypożyczyć 5 książek.

Na jak długo mogę wypożyczyć książki?
Dla naszych studentów książki wypożyczane są na 90 dni, chyba że bibliotekarz określi inny termin 
zwrotu. Studenci innych uczelni wypożyczają książki na 30 dni.

Jak mam przedłużyć okres wypożyczenia książki?
Wystarczy mieć aktywne konto czytelnika - bez kar, przyjść lub zatelefonować do Wypożyczalni i 
prolongować daną pozycję. Można dokonać tego także on-line, poprzez swoje Konto Czytelnika.

Co mi grozi, jeśli nie zwróciłem książki w terminie?
Kiedy zostaje przekroczony termin zwrotu książki, automatycznie blokuje się konto czytelnika, nie można 
odebrać zamówionych książek i zostaje naliczona kara. Konto zostaje odblokowane po oddaniu książki i 
zapłaceniu kary. Blokada ta nie odbiera możliwości zamawiania kolejnych tytułów oraz korzystania z 
zasobów elektronicznych.



Zgubiłem wypożyczoną książkę. Co mam robić?
Zagubienie książki należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Tam zostanie ustalona kwota, którą 
należy zapłacić, by dana pozycja została zdjęta z Konta Czytelnika.

Po jakim czasie należy ponowić aktywację karty?
Konto czytelnika ważne przez 365 dni od dnia jego aktywacji i po tym czasie należy je ponownie 
aktywować, czyli przedłużyć jego ważność. Data wygaśnięcia konta jest podana w zakładce "Szczegóły 
konta" na "Koncie czytelnika".

Czy nasza karta biblioteczna/Elektroniczna Legitymacja Studencka (po aktywacji w 
Bibliotece UPP) uprawnia do korzystania z innych bibliotek?
Tak, należy jednak dokonać jej aktywacji w bibliotece danej uczelni.

Zgubiłem kartę biblioteczna/elektroniczną legitymację studencką, co powinienem zrobić?
Jak najszybciej zgłosić zagubienie karty bibliotecznej / Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w 
Wypożyczalni, wtedy konto zostanie zablokowane.

Jak mam szukać książek?
Książek należy szukać zarówno w katalogu komputerowym jak i w katalogu kartkowym.

Jak odszukać książkę w Czytelni?
Przez komputer – katalog elektroniczny wskaże nr działu czyli miejsce gdzie pozycja znajduje się fizycznie 
w Czytelni. W obrębie działu pozycje umieszczane są alfabetycznie.

Jak zamówić książkę?
Wystarczy kliknąć przycisk „Zamów”, widniejący przy egzemplarzach książki przypisanych do 
Wypożyczalni.

Gdzie znajdę czasopisma?
Większość tytułów z bieżącego roku, bezpośrednio w Czytelni. Pozostałe należy zamówić u dyżurującego 
bibliotekarza.

Jak zamówić czasopismo?
Czasopisma zamawiamy, wypełniając identycznie dwa zamówienia do czytelni (zakładki). Należy 
pamiętać o wpisaniu roku, tomu i numeru poszukiwanego czasopisma.



Co to jest sygnatura?
Sygnatura to numer, jaki posiada każda książka w bibliotece. To dzięki niej bibliotekarz jest w stanie 
znaleźć daną pozycje w magazynie. Sygnatura nie zawsze jest jednoznaczna z kodem paskowym.

Gdzie znajdę sygnatury?
Sygnatury są umieszczone:

• w komputerze - w kolumnie sygnatury,
• w katalogu kartkowym - na kartkach katalogowych, najczęściej w prawym górnym narożniku.

Dlaczego muszę rezerwować książki przez komputer?
Wypożyczalnia nie posiada wolego dostępu do półek (jak Czytelnia), więc każdą książkę trzeba zamówić z
magazynu. Jest to jednak zdecydowanie szybsze i wygodniejsze niż wypełnianie tradycyjnego rewersu.

Jak długo muszę czekać na zamówienie?
Około 30 minut, z wyjątkiem początku roku akademickiego i zmiany semestru. Zamówienia składane 
poprzez katalog elektroniczny można odebrać w momencie gdy otrzymają status "gotowe do odbioru".

Gdzie szukać artykułów?
Najlepiej zacząć od bazy AGRO. W niej znajdują się opisy artykułów z czasopism w języku polskim. Jeśli 
tam ich nie znajdziemy, należy skorzystać z innych dostępnych baz i poprosić o pomoc bibliotekarza.

Dlaczego muszę korzystać z katalogu kartkowego?
Ponieważ nie wszystkie książki zostały umieszczone jeszcze w katalogu komputerowym.

Znalazłem interesujące mnie artykuły w bazach on-line. Co mogę z nimi zrobić?
Można je zgrać na dowolny nośnik, wysłać na swoją pocztę elektroniczną lub dysk w chmurze.

Dlaczego nie otrzymałem zamówionej książki skoro w komputerze jest ona dostępna?
Przyczyn może być kilka. Najlepiej w tej sprawie zwróć się bezpośrednio do bibliotekarza.

Czy wszystkie tytuły jakie posiada Biblioteka są prezentowane na półkach w Czytelni?

Nie – znaczna część książek i czasopism znajduje się w magazynach Czytelni i należy je zamówić na 
rewersie.



W jaki sposób mogę sprawdzić swoje konto wypożyczeń?
Najlepiej przez Internet, wchodząc w nasz katalog, a następnie klikając na zakładkę "Konto czytelnika".
Jednak w ten sposób można sprawdzić tylko [!] pozycje wprowadzone do systemu komputerowego. W 
celu uzyskania pełnej informacji, prosimy o kontakt z bibliotekarzem.

Co mam zrobić w przypadku naliczenia kary za przetrzymanie książek?
W pierwszej kolejności należy dokonać zwrotu przetrzymanych książek, wówczas bibliotekarz będzie w 
stanie podać dokładną kwotę kary oraz sposób jej uregulowania.

Gdzie mogę podbić kartę obiegową?
W tym celu zapraszamy do Wypożyczalni, wraz kartą obiegową oraz dowolnym dokumentem tożsamości 
zawierającym PESEL.
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