
SZKOLENIE 
BIBLIOTECZNE

WITAMY!



Adres strony Biblioteki Głównej

https://biblioteka.amuz.edu.pl/

https://biblioteka.amuz.edu.pl/


Strona główna

Proszę się zapoznać z Regulaminem Biblioteki. 

Regulamin zawiera 

wszystkie 

informacje 

o wypożyczeniach

i zwrotach 

materiałów 

bibliotecznych.



Uwaga!

■ Siedem dni przed terminem zwrotu wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych system przypomina o zbliżającym 

się terminie zwrotu. 

■ Po otrzymaniu maila należy oddać wypożyczone materiały 

albo przedłużyć telefonicznie ( 61 85 68 963) lub mailowo 

na adres Wypożyczalni:

wypozczyalnia@amuz.edu.pl

mailto:wypozczyalnia@amuz.edu.pl


UWAGA!

ZASADY DZIAŁANIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W TRAKCJE REMONTU

ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI .

■ SZKOLENIE BIBLIOTECZNE JEST OBOWIĄZKOWE I KOŃCZY SIĘ ZALICZENIEM ( SEMESTR 

ZIMOWY I ROKU ). PROSZĘ WNIKLIWIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PREZENTACJĄ . POTWIERDZENIE 

OTRZYNMANIA MAILA „ SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ” JEST TOŻSAME Z UZYSKANIEM 

ZALICZENIA.



Jak korzystać z katalogu online Horizon?

■ Katalog biblioteczny można uruchomić za strony głównej Biblioteki. 

■ Katalog można przeglądać bez logowania. 

■ Zamówienia na materiały należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej 
na adres: wypozyczalnia@amuz.edu.pl , oraz osobiście ( po ponownym 
otwarciu Biblioteki ).

■ Czytelnik zobowiązany jest podać:

– w przypadku książki: autora, tytuł, sygnaturę zamawianych pozycji 
oraz sprawdzić status zamawianych egzemplarzy 
w katalogu online,

– w przypadku czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, 
rocznik/tom.
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Początkowe 
symbole 
sygnatur



Tak wygląda pierwsza strona katalogu 



WYSZUKIWANIE PROSTE

Wyszukiwanie alfabetyczne wg autora, tytułu (ponadto: tytułu 

czasopisma, serii i nazwy instytucji):



Przykładowe wyszukiwanie wg autora:

■ Krok pierwszy: wpisać nazwisko, np. Lutosławski,



wyświetli się lista tytułów dostępnych w katalogu:



■ Krok drugi: wybrać pozycję, która nas interesuje, np. Spóźniony słowik,

pojawia się opis:

W opisie egzemplarza widać sygnaturę i status.

Uwaga:

Jeżeli nie można odnaleźć danego tytułu ( jest on skatalogowany w oryginalnym języku Wydawnictwa), 

należy wpisać nazwisko autora i przeszukać rekordy lub transliterować tytuł.



WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE 



Tutaj mamy więcej możliwości, np. jeżeli szukamy książek na konkretny temat, 
wpisujemy słowo przewodnie (w indeksie głównym) lub słowa kluczowe.
Wyświetlą się wówczas wszystkie pozycje zawierające informacje na interesujący 
temat.



Jeżeli interesują Państwa tylko płyty CD, wówczas w kolekcji 
zaznaczamy Płyty CD. 



Przypomnienie:

■ wyszukiwanie alfabetyczne (proste) to jedna z najprostszych form wyszukiwania,

■ szczegółowy opis informuje, ile tytułów znajduje się w magazynie oraz czy można 

je wypożyczyć,

■ status :

– „w opracowaniu”

– „półka zwrotu”

– „na półce”

oznacza, że materiał jest dostępny,

■ autora zawsze wpisujemy od NAZWISKA,

■ hasła w języku obcym wpisujemy transliteralnie.



Ogólne, przydatne informacje:

Biblioteka Akademii Muzycznej w Poznaniu posiada następujące zasoby:

 książki,

 nuty,

 płyty CD,

 płyty analogowe (informacja dostępna tylko w katalogu kartkowym),

 czasopisma,

 prace doktorskie.



Czytelnia

■ Udostępniane są publikacje z księgozbioru czytelni, 

czasopisma oraz pozycje z przeznaczeniem „do korzystania 

na miejscu”. Możliwość korzystania z komputerów i BAZ 

DANYCH .



Wypożyczenia Międzybiblioteczne 

Jeżeli w Bibliotekach na terenie Miasta Poznania nie 

znajdują Państwo potrzebnych materiałów, a znaleźli je 

w innych Bibliotekach, proszę zgłosić się do pani 

Joanny Kulczyńskiej (jkulczynska@amuz.edu.pl).

mailto:jkulczynska@amuz.edu.pl


Przypomnienie!

■ SZKOLENIE BIBLIOTECZNE JEST OBOWIĄZKOWE.

■ WYPOŻYCZANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH MOŻLIWE 

JEST WYŁĄCZNIE PO ZAPISANIU SIĘ DO BIBLIOTEKI 

I OPŁACENIU AKTYWACJI KONTA. Informacja o rejestracji i 

aktywacji konta znajduje się w zakładce na stronie 

internetowej  ( ZAPISY DO BIBLIOTEKI ) .



UWAGA!!!

Ze względu na prace budowlane prowadzone 

w Akademii, Biblioteka Główna jest nieczynna do 

odwołania.

Bieżące informacje są publikowane na stronie 

Biblioteki w zakładce AKTUALNOŚCI.



W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy 

o kontakt telefoniczny ( 61 85 68 963) 

lub mailowy:

jkulczynska@amuz.edu.pl

wypozyczalnia@amuz.edu.pl

Zapraszamy serdecznie!                                             
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