


 teoretyczne i praktyczne podstawy 
korzystania z zasobów Biblioteki 
Collegium Historicum oraz innych 
źródeł dostępnych w systemie 
biblioteczno-informacyjnym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza



Biblioteka Collegium Historicum



Sekcja Archeologii

Sekcja Etnologii i Antropologii Kulturowej

Sekcja Historii i Wschodoznawstwa)

Sekcja Muzykologii

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Sekcja Historii Sztuki

al. Niepodległości 4



Collegium Historicum

Collegium Novum



w skład której wchodzą księgozbiory kilku
Wydziałów, posiada około 380 tysięcy
woluminów (książek i czasopism) o tematyce
archeologicznej, etnologicznej, historycznej,
muzykologicznej i wschodoznawczej oraz z
zakresu historii sztuki.

Wraz z Biblioteką Uniwersytecką oraz innymi
bibliotekami wydziałowymi tworzą spójny
system biblioteczno–informacyjny UAM.

Kierownikiem biblioteki jest mgr Bogusława
Schramm.



 Ważna legitymacja studencka;

 Zapis on-line lub w wypożyczalni BCH;

 Zapis upoważnia do korzystania ze
zbiorów wszystkich bibliotek
wydziałowych UAM i Biblioteki
Uniwersyteckiej, zarówno zasobów
drukowanych, jak i licencjonowanych
zasobów elektronicznych.



Biblioteka Uniwersytecka











Po założeniu konta on-line,
oraz wniesieniu opłaty w wysokości
12 zł, podczas najbliższej wizyty w
Bibliotece Collegium Historicum
należy przedłożyć wypełnioną
deklarację.





Campus Morasko i Sekcja Historii Sztuki 
(wypożyczalnia i czytelnia):

 poniedziałek – czwartek 9.00-18.00

 piątek 10.00-15.00



Każdy czytelnik po wejściu do biblioteki
zobowiązany jest do zarejestrowania się
w wypożyczalni przez zeskanowanie kodu
kreskowego z legitymacji studenckiej,
która po założeniu konta staje się
równocześnie kartą biblioteczną.



 15 książek / 90 dni;

 Prolongata on-line lub w wypożyczalni -

2 x 7 dni;

 Wypożyczenia na specjalnych zasadach –

1 dzień;

 Materiały do korzystania na miejscu –
czasopisma, encyklopedie, wydawnictwa sprzed
1945 r.;

 Opłata za nieterminowy zwrot książek - 0,30 zł
za dzień za wolumin, w przypadku książek
wypożyczanych na specjalnych zasadach – 1 zł za
dzień za wolumin.



Zdecydowaną większość książek znajdujących
się w wolnym dostępie można wypożyczyć,
ale:

książki oznaczone pomarańczowym
paskiem = „Udostępniane na specjalnych
zasadach” wypożyczane są na 1 dzień;

z książek oznaczonych czerwonym
paskiem = „Do korzystania w czytelni”
korzystamy wyłącznie w czytelni.



• oznaczonych jako: do korzystania w czytelni / 
udostępniane na specjalnych zasadach; 

• z magazynów bibliotecznych



























 Informację o gotowych do odbioru książkach
czytelnik otrzymuje na adres mailowy podany przy
zapisie do biblioteki (sugerowany adres
uniwersytecki).

 Zamówioną książkę należy odebrać w wypożyczalni
w ciągu 6 dni roboczych.



Czytelnik powinien sprawdzić stan
wypożyczonych materiałów i na miejscu
zgłosić bibliotekarzowi ewentualne
uszkodzenia.

Po opuszczeniu wypożyczalni Czytelnik ma
obowiązek sprawdzić stan swojego konta.







Biblioteka Collegium Historicum
zapewnia piętnaście miejsc
dla użytkowników korzystających
z materiałów bibliotecznych na
miejscu: w czytelni, w pokojach
pracy indywidualnej, w sali
odsłuchu.









Samodzielne skanowanie (bez opłat) 
z wykorzystaniem skanerów:

 tradycyjnego,

 typu bookcopy.







Wiele przydatnych informacji pomocnych
w studiowaniu znajduje się w bazach danych
dostępnych na stronie Biblioteki
Uniwersyteckiej i na stronie naszej Biblioteki
w zakładce ZASOBY I ŹRÓDŁA.





Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna

książek i czasopism naukowych dostępna

na komputerze biblioteki w pokoju 1.35, po

uprzednim uzgodnieniu terminu.



Campus Morasko - przestrzeń otwarta







 W wolnym dostępie książek szukamy według 
sygnatur lokalnych np.:

 M I 271 Baculewski
 E IV 100 Kultura grup
 W II 200 Bazylow L.
 A I 510 Wielkopolski
 H I 300 Zabłocka J.

 W obrębie działu książki uszeregowane są 
alfabetycznie według nazwisk autorów lub 
tytułów









 Ze wszystkich czasopism studenci korzystają
tylko na miejscu.

 W poszczególnych kolekcjach w wolnym
dostępie czasopisma ustawione są zgodnie
ze specyfiką dyscypliny.

 Niektóre tytuły czasopism znajdują się
w magazynach bibliotecznych.



W czytelni znajduje się sala odsłuchu, w której
zgromadzone są nuty drukowane oraz nagrania
dźwiękowe i audiowizualne.





 Biblioteka udostępnia pomieszczenia do
pracy indywidualnej, w których istnieje
możliwość pozostawienia własnych
materiałów do pracy na okres do 2 tygodni.

 Klucze do w/w pomieszczeń dostępne są
w wypożyczalni.



 Readeasy Move 2 – urządzenie do głośnego
czytania książek (pok. 1.35).

 Stoliki w czytelni specjalnie przystosowane do
wózków inwalidzkich.



 Aktualne informacje związane z pracą
biblioteki (godziny otwarcia, wydarzenia etc.).

 Plan biblioteki, schematy rozmieszczenia
księgozbiorów poszczególnych Sekcji.

 Linki do katalogów innych bibliotek i stron
dziedzinowych.

bch.amu.edu.pl










