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i pracowników UPH. Czytelnia posiada 21 miejsc z dostępem 

do Internetu, w tym 2 dla Czytelników niepełnosprawnych.

Bieżące numery ułożone są , alfabetycznie na sali czytelnianej

zasoby z lat ubiegłych znajdują się w magazynie. 

Czytelnia Czasopism 

Oferuje blisko 700 tytułów  czasopism. 

                             Biblioteka Wydziału Nauk Ścisłych,
                             Biblioteka Wydziału Przyrodniczego.

 Wypożyczalnia,
                                Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
Oddział Informacji Naukowej,
Czytelnia Ogólna,
Czytelnia Czasopism,
Czytelnia Internetowa,
Czytelnia Zbiorów Specjalnych,
Czytelnia Wydawnictw Ciągłych 
(wraz z  Kabinami  Pracy Indywidualnej)
                                 

 Biblioteka Główna UPH powstała w 1969 roku. Jest największą w regionie
 biblioteką naukową o charakterze publicznym, udostępniającą swoje zbiory 
 mieszkańcom Siedlec i regionu.

 Zbiory Biblioteki to ponad 400 000 wol. książek i około 700 tytułów czasopism
 bieżących. Księgozbiór  ma uniwersalny zakres tematyczny. Jego 
 tematyka  odzwierciedla dyscypliny naukowe reprezentowane na Uczelni.

 Gromadzone są  przede wszystkim materiały niezbędne do prowadzenia 
 badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego. Są to książki, 
 czasopisma, wydawnictwa informacyjne,  komputerowe bazy  danych, zbiory 
 specjalne. 

 Informacje o zasobach biblioteki można uzyskać także przez Internet:               
                  

www.bg.uph.edu.pl

System informacyjno-biblioteczny tworzą:

Biblioteka Główna i jej agendy 
                               

 biblioteki specjalistyczne:
 

Biblioteki specjalistyczne działają  na zasadach czytelni.

wadzonych materiałów określa Regulamin Biblioteki Głównej. 

Wypożyczalnia

Z usług OIN mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

popularyzatorską – organizowanie szkoleń, oprowadzanie wycieczek, 

opieka nad stroną WWW Biblioteki Głównej, publikowanie materiałów

informacyjnych dotyczących działalności Biblioteki, ekspozycje

 tematyczne.

dydaktyczną - przysposobienie biblioteczne (zajęcia dla rozpoczynających 

studia), przygotowanie do własnych poszukiwań bibliograficznych 

studentów oraz młodych pracowników nauki, praktyki zawodowe 
studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej;

dokumentacyjną - tworzenie własnych baz bibliograficznych: 

"Bibliografia publikacji pracowników UPH", “Problemy niepełnosprawnych”

 oraz “Baza Rozpraw Doktorskich UPH”;

informacyjną (w tym bibliograficzną i faktograficzną) – wyszukiwanie informacji 

w oparciu o własny księgozbiór podręczny oraz elektroniczne źródła

informacji w Czytelni Baz Danych, pomoc katalogowa w Informatorium;

 

Oddział Informacji Naukowej

Oddział prowadzi działalność:

Wypożyczenia międzybiblioteczne mają na celu dostarczenie 

Czytelnikom materiałów bibliotecznych - do studiów naukowych, 

literackich i publicystycznych oraz dydaktyki - z innych bibliotek w kraju. 

Warunkiem przyjęcia rewersów do realizacji jest brak poszukiwanych 

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni mają studenci, pracownicy,

 doktoranci Uczelni oraz słuchacze Studium Farmaceutycznego. 

 5 pozycji. Szczegóły dotyczące Jednorazowo można złożyć zamówienie na 

sposobu zamawiania, czasu realizacji zasad korzystania ze spro-oraz  

pozycji w zbiorach Biblioteki Głównej UPH i innych bibliotek siedleckich.

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać studenci i pracownicy UPH, 

Niepublicznego Studium Farmaceutycznego oraz Wyższego 

Seminarium Duchownego w Siedlcach.

Zgodnie z Regulaminem Czytelnicy mają prawo wypożyczyć 10 książek

 na okres 1 miesiąca, z możliwością 10-krotniej prolongaty terminu 

zwrotu. Wypożyczeń dokonuje się drogą elektroniczną. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Czytelnie

Czytelnicy pracujący w czytelniach BG UPH mają do dyspozycji 

stanowiska komputerowe do zapisywania wyników pracy na

 nośniki zewnętrzne (płyty, przenośne dyski) lub drukowania

 materiałów własnych, a także punkt ksero.

Czytelnia Wydawnictw Ciągłych - kompletuje wydawnictwa 

zbiorowe (np. Acta, Zeszyty Naukowe) publikowane przez uczelnie 

wyższe i inne instytucje naukowe. W bezpośrednim sąsiedztwie 

Czytelni znajduje się 15 Kabin  Pracy Indywidualnej, z których mogą

korzystać studenci i pracownicy naszej Uczelni. Kabiny wyposażone 

są w komputery z dostępem do Internetu oraz MS Office; - 5 z nich

przystosowana jest dla użytkowników niepełnosprawnych.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych - udostępnia specjalne zespoły 

dokumentów: starodruki, albumy, zbiory elektroniczne, kartograficzne,

 ikonograficzne, muzyczne, audiowizualne, fotograficzne, filatelistyczne,

normy, mikroformy, literaturę wydaną poza cenzurą, dokumenty życia

społecznego itp. Czytelnia dysponuje sprzętem audio-video, 

powiększalnikami tekstu oraz salą telewizyjną na 16 miejsc. Sprawuje

także pieczę nad Kabinami Pracy Indywidualnej dla Czytelników 

niepełnosprawnych.

Czytelnia Internetowa -  dostępna tylko dla studentów  

Czytelnia Ogólna 

Udostępnia bogaty zbiór encyklopedii, słowników, bibliografii i innych

  wydawnictw informacyjnych. Znajdują się tu także podstawowe 

podręczniki i monografie.   Książki ułożone są sygnaturami  w działach  

opartych o klasyfikację wewnętrzną.

Biblioteka Główna UPH oferuje Czytelnikom 377 miejsc w 8

czytelniach. W każdej z nich znajdują się terminale z bibliotecznym

 

Czytelnie (z wyjątkiem Internetowej i Kabin Pracy Indywidualnej) 

są ogólnodostępne, z wolnym dostępem do półek.

katalogiem komputerowym.
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