
Biblioteka znajduje się w budynku
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Książka do
korzystania 

tylko na miejscu

Książkę można
wypożyczyć tylko
na 4 tyg. 

tygodnie

Biblioteka 
na start

To skrót od Strefy Wolnego Dostępu

piętra w bud. U, na których znajdziesz tematycznie Są to
 ułożone książki. Na SWD samodzielnie wybierasz książki z półek.

 Wypełnij formularz dostępny na stronie Biblioteki.
 W ciągu 2 dni roboczych Twoje konto zostanie zdalnie aktywowane.
 Przy najbliższej okazji zakoduj legitymację w Wypożyczalni lub na SWD!

1.
2.
3.

Rejestracja do Biblioteki

Sygnatura książki

na 

Kolorowe paski na
książkach

Możesz
wypożyczyć

lub

Symbol działu

Nr egzemplarza
Pierwsze 3

litery nazwiska
autora i tytułu

Twoja legitymacja
studencka jest także

Twoją kartą biblioteczną!

Książki w działach ułożone są 

Alfabetycznie

Magazyn

Książki z lokalizacją Magazyn zamawiasz przez internet przez swoje konto biblioteczne. Odbierasz je 
w Wypożyczalni. Jeśli nie możesz zamówić książki z lokalizacją Magazyn tzn. że nie masz uprawnień do
zamawiania tej sygnatury.

Godziny otwarcia na
stronie Biblioteki 

www.bg.ue.wroc.pl

według sygnatury



Można otrzymać wstępne zestawienie literatury oraz źródeł, w tym 
 

Z kabin mogą korzystać studenci i pracownicy UEW, posiadający
ważne konto biblioteczne. Student, może zarezerwować kabinę

na tydzień, dzwoniąc na odpowiednie piętro. 
Rezerwacja jest darmowa.

Kabiny do pracy grupowej 
i indywidualnej

Piętro - tel. 71 36 80 467

- tel. 71 36 80 470Piętro 

Piętro - tel. 71 36 80 957

bg.ue.wroc.pl Usługi Zapytaj o zestawienie
bibliograficzne

By otrzymać zestawienie, wypełnij formularz na stronie Biblioteki

Wstępne zestawienie bibliograficzne

artykułów, 

książek, 

statystyk i raportów,  

które pomogą Ci rozpocząć pisanie pracy licencjackiej lub
magisterskiej i ułatwią samodzielną jej kontynuację. 

Czytelnia OIN 

Biblioteka 
na start

Zwracanie książek 

Książki można zwrócić w
wypożyczalni w godzinach

jej otwarcia.

Przy wejściu głównym do
budynku Biblioteki

znajduje się wrzutnia
czynna 24/7, przez którą

można zwrócić książki,
nawet bez legitymacji.

Platforma IBUK Libra w ramach prenumeraty udostępnia pełne teksty książek i czasopism, w tym umożliwia
dostęp do podręczników akademickich.

libra@ue.wroc.pl

IBUK libra

Napisz na
podając swój nr indeksu i konta bibliotecznego, zaloguj się na
libra.ibuk.pl, wprowadź otrzymany od nas PIN i korzystaj.

Bazy Danych
To zbiory w których przechowywane są informacje z różnych

dziedzin. Gromadzone są w wielu formach, takich jak artykuły,
książki czy statystyki. Z większości baz subskrybowanych przez

Bibliotekę można korzystać z domu poprzez serwer PROXY.

bg.ue.wroc.pl Zasoby Bazy Danych -
Lista A-Z

Pełna lista baz danych znajduje się na stronie Biblioteki Relaks Czasopisma bieżące

Dzienniki

Prasa zagraniczna Normy

Eikon

Pufy

Praca grupowa

Orbis

Wygoda


