
CZYTELNIE 

 

Wolny Dostęp  / Czytelnia 1  
parter główny gmach BG 

 

Poniedziałek, 

Wtorek-Piątek 

Sobota 

11.00 - 20.00 

8.00 - 20.00 

8.00 - 15.00 

 

Wolny Dostęp / Czytelnia Ogólna   

I p.  główny gmach BG 

 

Poniedziałek, 

Wtorek-Piątek 

Sobota 

11.00 - 20.00 

8.00 - 20.00 

8.00 - 15.00 

 

Czytelnia Czasopism  
parter główny gmach BG 
 

Poniedziałek, 

Wtorek-Piątek 

Sobota 

11.00 - 20.00 

8.00 - 20.00 

8.00 - 15.00 

 

Wolny Dostęp / Czytelnia Informacji Naukowej   

I p.  nowy gmach BG 

 

Poniedziałek, 

Wtorek-Piątek 

Sobota 

11.00 - 19.00 

8.00 - 19.00 

8.00 - 15.00 

 

Czytelnia Zbiorów Specjalnych  

II p. nowy gmach BG 

 

Poniedziałek 

Wtorek-Sobota  

 

 11:00-15.00 

    8.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 
W Czytelni 1 (parter), Czytelni Ogólnej (I piętro), 

Czytelni Informacji Naukowej (I p. w nowym gmachu 

Biblioteki) książki wypożyczane są na zasadach 

wolnego dostępu przedstawionych w § 13 Regulaminu 

udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej.  

 

W tych obszarach użytkownik samodzielnie wyszukuje 

książki, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z 

nich na miejscu lub wypożycza na okres 30 dni.  

 

Materiały wykorzystane na miejscu użytkownik 

pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach, nie 

włączając ich samodzielnie na półkę. 
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  Rozmieszczenie 
zbiorów wolnego 

dostępu w Bibliotece 
Głównej UMCS 

Miejsce  

udostępniania 

Symbol  

działu 
Dział 

Czytelnia 1  

parter głównego  

gmachu Biblioteki 

C Nauki pomocnicze historii 

D,E,F Historia 

H Nauki społeczne (ekonomia, socjologia) 

J Nauki polityczne 

K Prawo 

U Wojskowość 

V Marynarka wojenna; Żegluga  

Czytelnia  

Informacji Naukowej  

I p. w nowym  

gmachu Biblioteki 

A 
Dzieła treści ogólnej (wielodziedzinowe 

encyklopedie, informatory)  

Z 
Bibliotekoznawstwo, bibliologia, 

bibliografie ogólne 

ZA Informacja Naukowa 

Czytelnia Ogólna 

I p.  główny  

gmach Biblioteki 

B 
Filozofia, Teologia, Religia 

G Geografia, Archeologia, Etnologia, Folklor, 

Sport 

L Edukacja 

P Literaturoznawstwo, Literatura, Teatr, Kino, 

Telewizja, Dziennikarstwo 

Q Matematyka, Informatyka, Fizyka, Chemia, 

Geologia Nauki biologiczne 

R Medycyna 

S Rolnictwo, Leśnictwo 

T Technika 

Księgozbiory podręczne dostępne tylko w czytelniach 



Biblioteka Główna gromadzi zbiory drukowane  

w zakresie uniwersyteckich dyscyplin naukowych, 

naukowe zbiory elektroniczne i organizuje dostęp do 

licencjonowanych naukowych baz danych.  

Udostępnianie zbiorów odbywa się zgodnie  

z Regulaminem Biblioteki UMCS i z zasadami 

udostępniania (zakładka  Informator  na stronie 

www Biblioteki: www.bg.umcs.pl). 

 

Nowo przyjęci studenci UMCS mają automatycznie 

zakładane konto biblioteczne, które należy z 

początkiem roku akademickiego aktywować przez 

podpisanie w Wypożyczalni  deklaracji czytelnika. 

Kartą biblioteczną jest legitymacja studencka, 

numerem konta bibliotecznego jest nr legitymacji; 

pierwotne hasło powinno być przez czytelnika 

zmienione po pierwszym logowaniu do konta 

bibliotecznego. Uwaga! 24 listopada 2022 roku 

nastąpi zmiana systemu bibliotecznego - 

użytkownicy (studenci i pracownicy UMCS) 

zostaną poinformowani o zmianie zasad logowania 

się do osobistego konta bibliotecznego. 

 

Szkolenie biblioteczne on-line, obligatoryjne  

dla studentów rozpoczynających naukę na UMCS, 

pozwala nabyć umiejętności praktycznego poruszania 

się w zasobach, katalogach i usługach Biblioteki 

UMCS.  

 

Osoby nie posiadające konta bibliotecznego, które 

upoważnia do wypożyczania książek poza bibliotekę, 

mogą korzystać ze zbiorów w czytelniach. 

 

Do korzystania z licencjonowanych zasobów 

elektronicznych, tj. baz danych, e-książek  

i e-czasopism poza siecią uniwersytecką  

(np. z komputerów domowych) uprawnieni są 

pracownicy oraz studenci UMCS posiadający 

ważne konto biblioteczne. Przy logowaniu należy 

wpisać nr karty bibliotecznej/legitymacji oraz hasło 

własnego konta bibliotecznego. 

 

Dla pracowników i studentów UMCS przygotowano 

w Informatorium, w Wolnym Dostępie / Czytelnia 1 

oraz w Wolnym Dostępie / Czytelnia Ogólna. 

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

STUDENCKIE STREFY PRACY i REKREACJI 

 

I piętro główny gmach Biblioteki sala 234 – 

„Pokój pracy grupowej i indywidualnej” 

 

I piętro główny gmach Biblioteki – stanowiska pracy 

indywidualnej przygotowane na holu 

 

Parter główny gmach Biblioteki  

(zaplecze Wolny Dostęp / Czytelni I) – „Pokój pracy 

indywidualnej” 

  

Parter główny gmach Biblioteki (hol pod schodami) – 

„Strefa Rekreacji” 

  

I piętro nowszy gmach Biblioteki hol Oddziału 

Informacji Naukowej – miejsca przygotowane  

do nauki i rekreacji 

 

Funkcjonowanie studenckich stref pracy 

uzależnione jest od stanu zagrożenia epidemicznego. 
 

Zamówienia książek magazynowych, składane przez  

katalog komputerowy, realizowane są w wyznaczonym 

punkcie Wypożyczalni. 

 

Zwroty książek przyjmowane są w wyznaczonym 

punkcie Wypożyczalni. 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych (II p. nowy gmach BG) 

- czytelnicy, którzy chcą skorzystać z księgozbioru 

proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.  

Nr tel.  81 5375821, 81 5375843, 81 5375895.  

Wniosek o udostępnienie wydruku pracy doktorskiej: 

https://www.umcs.pl/pl/druki-do-pobrania,9192.htm. 

 

Oddział Informacji Naukowej INFORMATORIUM  

(I p.  nowy gmach BG) 

• udziela informacji o zbiorach Biblioteki UMCS  

i innych bibliotek krajowych i zagranicznych 

• pomaga w poszukiwaniach bibliograficznych  

i rzeczowych do prac doktorskich, magisterskich, 

licencjackich  

• wykonuje kwerendy bibliograficzne dla samodzielnych 

pracowników nauki  

 

Miejsca udostępniania zbiorów: 

 

Wypożyczalnia Miejscowa  

 

Poniedziałek,  

Wtorek-Piątek 

Sobota 

11.00 - 20.00 

8.00 - 20.00 

8.00 - 15.00 

  

Godziny realizacji zamówień: 

zamówienie odbiór 

Poniedziałek 

     do   8.00 

  8.00-13.00 

13.00-15.00 

15.00-17.00 

     po 17.00 

od 13.00 

od 15.00 

od 17.00 

od 19.00 

od 11.00 kolejnego dnia 

Wtorek- Piątek 

     do   8.00 

  8.00-11.00 

11.00-13.00 

13.00-15:00 

15.00-17.00 

     po 17.00 

od 11.00 

od 13.00 

od 15.00 

od 17.00 

od 19.00 

od 11.00 kolejnego dnia 

Sobota 

     do   8.00 

  8.00-14.00 

     po 14.00 

od 10.00 

czas  realizacji do 1godz. 

od 13.00 w  poniedziałek 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

tel.(81) 537 58 86, e-mail: wypmb@umcs.lublin.pl) 

p.203 na I piętrze głównego gmachu Biblioteki. 

 

Poniedziałek 

Wtorek-Piątek 

 

11.00 - 15.00 

9.00 - 15.00 

 

http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/zasady.php
http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/zasady.php
https://www.umcs.pl/pl/druki-do-pobrania,9192.htm
mailto:wypmb@umcs.lublin.pl


 


