OTWARTY, ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA BIBLIOTEK
Szanowni Państwo,
z nieukrywaną satysfakcją prezentujem y Państwu pierwszy etap
w drożenia w Bibliotece Głównej UKSW zintegrowanego systemu bibliotecznego
Koha. Etap ten obejmuje udostępnienie Państwu katalogu internetowego (OPAC)
książek i multimediów oraz modułu obsługującego wypożyczanie książek. System
Koha stworzony w Nowej Zelandii jest pierwszym zintegrowanym systemem
bibliotecznym opartym o open source. System wdrażamy w wersji rekomendowanej
przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES, której jesteśmy współzałożycielem.
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany znacząco ułatwią Państwu
pracę. Będą mogli Państwo zamawiać książki, zdalnie rezerwować pozycje
wypożyczone w danej chwili przez innych użytkowników oraz odbierać zamówione
książki na obydwu kampusach. Informacje o dokonanych zamówieniach, zbliżającym
się końcu okresu wypożyczenia oraz ewentualnym przekroczeniu tego terminu będę
przesyłane na Państwa adresy mailowe.
Mamy nadzieję, że te wszystkie funkcje systemu wpłyną na lepszy dostęp do
poszukiwanych książek; łatwiej też będzie Państwu dbać o przestrzeganie zapisów
naszego Regulaminu udostępniania zbiorów.
Cieszy nas, że wprowadzenie systemu Koha umożliwi naszej Bibliotece
aktywne uczestnictwo w pracach nad współtworzeniem centralnego katalogu zbiorów
polskich bibliotek naukowych NUKAT. Informacje o naszych, często unikalnych
zasobach, umieszczone w NUKAT, będą także widoczne w innych centralnych
katalogach światowych, stanowiąc doskonałą promocję dorobku naukowego naszej
wspólnoty akademickiej.
Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz wytężonej pracy
zespołu bibliotek UKSW, będziemy w stanie zakończyć zgodnie z terminem (X.2017)
drugi etap wdrożenia obejmujący pozostałe katalogi Biblioteki Głównej oraz katalogi
bibliotek wydziałowych i zakładowych. Dzięki temu utworzony zostanie w pełni
profesjonalny, ogólnouczelniany katalog całości zasobów Systemu BibliotecznoInformacyjnego UKSW.
Dyrekcja i Zespół Biblioteki Głównej UKSW

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 udostępniamy w Koha Katalog książek i
multimediów Biblioteki Głównej

- Logowanie przez Centralny Serwer Uwierzytelniania (CAS) UKSW
Zaloguj się
Logowanie przez Centralny System Uwierzytelniania
Jeżeli posiadasz konto w Centralnym Systemie Uwierzytelniania, kliknij tu aby się zalogować.
Lokalny login
Jeśli nie posiadasz konta w Centralnym Systemie Uwierzytelniania, tylko konto lokalne, możesz się zalogować w:

Zaloguj się
Jeśli nie możesz się zalogować, przyjdź do biblioteki.

L I Odzyskaj hasło

- Kartą biblioteczną jest legitymacja studencka i doktorancka; dla pracowników będą
wydawane osobne karty (wymiana starych na nowe w wypożyczalni na Dewajtis 5)

Koha - to system wyposażony w Konto użytkownika z rozszerzonymi możliwościami:
- lista pozycji wypożyczonych
- historia zamówień i wypożyczeń
Stronagłówna Agmesz
BiMoteka UKSW
Wypożyczenia

nawypożyczeń
Historia wypożyczeń
Sortuj według daty

Q

Wyświeli ostatnie50 egzemplarzy. Wyświetl wszystkieegzemplarze
Zmieńhasto

Wszystkie

Wypożyczenia

Wypożyczenia na miejscu

Tytuł
Historiawypożyczeń

Indeksowanie treści: Malak. Piotr.

Propozycjezakupu
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: Trembowiecki. Aleksander

- historia wyszukiwania
Strona główna

H istoria wyszukiwania

B ib lio te k a U K S W

Historia wyszukiwania
W ypożycze nia
K a ta lo g

H a s ło w z o rc o w e

N ależności

Poprzednie sesje

Dane osobowe
Z m ień hasło

Zaznacz wszystko

H is to ria w y s z u k iw a n ia

L is ty

W ybierz w yszukiw ania:

x Usuń

D ata

Szukaj

0

20/09/2016 14:38

§ 3 au.w rdl: sie m ien ie cki, m c-lo c:,DISPLAY’

0

20/09/2016 14:38

g j au.wrdl: siem ien ie cki

0

20/09/2016 14:37

0

H istoria w ypo życzeń
P rop ozycje zakupu

Wyczyść wszystko

kw.wrdl: siem ien ie cki

- samodzielne dokonywanie prolongaty
- aktualny stan konta
- zarządzanie kontem
- powiadomienia mailowe dotyczące: statusu zamówienia, terminu zwrotu,
przetrzymanych pozycji

- możliwość wglądu do automatycznie naliczanych opłat za przetrzymane pozycje

Strona główna

Pani AgnieszkaUSebło

Propozycjezakupu

Biblioteka UKSW
Z g ło ś p r o p o z y c ję z a k u p u
Wypożyczenia

Wypełnij poniższy formularz, jeśli chcesz zgłosić propozycję zakupu

Należności

Wypełnij wymagane pola. jednak im więcej Informacji podasz, tym łatwiej będzie bibliotekarzowi dotrzeć do interesującej Cię pozycji Pole -Uwagi- służy do przekazania dodatkowych informacji.

Dane osobowe

Tytuł:

Zmień hasto
Historia wyszukiwania
Historia wypożyczeń

Autor
Data wydania:

Propozycje zakupu
Listy

znormalizowany
(ISBN, ISSN, Inny):
Wydawca:
Tytuł kolekcji:
Miejsce wydania:
typ dokumentu:
Uzasadnienie
propozycji:

Au<)K3Cook

-Wybierz-

0
0

Koha - to także możliwość:
-jednoczesnego przeszukiwania wszystkich indeksów i typów dokumentów (jedno
okno multiwyszukiwarki)
P rz e s z u k a j

Katalog biblioteki

Tytuł
Autor
Temat
Strona głów ISBN
Seria

Wyszukiwanie

jkiwanie według haseł

Vypożyczenia

Biblioteka Ull j i 9nalura

-wyboru miejsca odbioru zamówienia: Biblioteka Główna UKSW (Dewajtis 5) lub
Wypożyczalnia na Wóycickiego 1/3 (budynek 23)
- rezerwacji pozycji aktualnie wypożyczonej przez innego czytelnika
I-

20.

M a łż e ń s tw o k a n o n ic z n e / W o jc ie c h G ó ra ls k i.
autorstwa: Góralski. Wojciech. (1939-).
Rodzaj materiału:

gj Książka; Format druk

Wydawca: Warszawa: LexisNexis Polska. 2011
ik dostępnych egzemplarzy Wypożyczone (1).
a Zamów j CD Dodaj do list

2

3

4

5

6

te Dodaj do schowka

7

- umieszczania interesujących pozycji w schowku na czas sesji wyszukiwawczej
Wybterztytoiy: Oodłjdo.. J

Ki □ Kwa* Ferma: <nk
Wjdłnci Kruiff: r.»uKtęzyUa.cM.y \Kt
SUIjj:(e«<nptvt« » K ![M dowypotrczęnU:
L«k»tłc;i(e) u*jjiyn >«!«•
a Zamów G OodojćoŁji (*"\Y schowki^NwI)

U®V(I)

- tworzenia list wyszukiwawczych z opcją eksportu do menadżerów bibliograficznych
Lista □
O Nowalista | IS Pobierzlistę S Wyślij lisię & Dnjkuj listę l fl Modyfikuj listę
Zaznaczwszyslko Wyczyśćwszystko
l~

x Usuń listę

Wybierz tytuły: Z3 Zamów x Usuń z listy

Małżeństwo kanoniczne / Wojciech Góralski.
autorstwa: Góralski. Wojciech. (1939-).
Rodzaj mateńału: g Księżko: Format druk
Wydawca: Warszawa: lexisNexisPolska. 2011
Status: BrakdostępnychegzemplarzyWypożyczona(1).
ZAZamów U] Dodaj doinnej fcsty xUsuńzksty
Dodajdoschowka

UWAGA!
Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji
nowego zamówienia.
W celu zapewnienia należytej komunikacji prosimy uprzejmie o aktualizację
swoich danych osobowych, a szczególnie adresu e-mailowego.
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