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<--kliknij na adresie

english
Biblioteka Jagiellońska

Strona startowa

Wyszukiwanie

Historia wyszukiwania

Biblioteki UJ

Uniwersytet Jagielloński

Schowek Konto czytelnika

Zarządzanie sesją

Zamknij sesję

Wyszukiwanie

Pytania ogólne:
Katalogi BJ:
1. Jakie zbiory rejestruje katalog?
2. C zy zamawianie przez internet dotyczy wszystkich
bibliotek UJ?
3. Jak zamawiać lub rezerwować?
4. Jak sprawdzić swoje konto?
Pytania dotyczące BJ:

Katalog Podstawowy do 1949
Katalogi kartkowe
Przybytki ręk. od 2001 r.
Drugi Obieg 1976-1990
Baza Ikonografii Teatralnej
Wirtualny Gabinet Rycin
Zbiory online BJ

1. Jak zapisać się do BJ lub prolongować konto?
2. Kto może wypożyczać poza obręb BJ?
3. Których egzemplarzy ze statusem "Dostępny" nie można
wypożyczać poza bibliotekę?
4. Ile dzieł można wypożyczyć do domu?
5. Na ile dni można wypożyczyć książkę i jak przedłużyć okres
wypożyczenia?
6. W którym katalogu szukać i jakie wybrać miejsce odbioru?
7. C o oznaczają skróty i uwagi przy sygnaturach?
8. C o zrobić w przypadku nieterminowego zwrotu, zagubienia
lub zniszczenia książki?

w indeksach
Typ wyszuk iwania:
Autor
Term iny:

Szukaj

Druki...

więcej opcji

Biblioteki i katalogi:
w Polsce...
na Świecie...
Biblioteka Narodowa
NUKAT
KaRo

Ustawienia filtrowania
Nie zdefiniowano filtrowania
zdefiniuj filtrowanie

UWAGA: Istnieje możliwość samodzielnego p r o l o n g o w a n i a wypożyczonych przez siebie książek.
Nie dotyczy to egzemplarzy, które są przetrzymane ani tych, na które czeka inny czytelnik.
Prolongaty można dokonać po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne.
Pomoc
Na koncie czytelnika dostępny jest Formularz do usuwania niepotrzebnych rezerwacji. Zachęcamy do
korzystania z niego. Pragniemy nadmienić, że jest to forma zgłoszenia, która wymaga interwencji
bibliotekarza i nie jest wykonywana automatycznie przez system.
Przypominamy, że ewentualne pytania dotyczące udostępniania należy kierować do odpowiedniej
Biblioteki UJ. Pytania i uwagi związane z udostępnianiem egzemplarzy należących do Biblioteki
Jagiellońskiej prosimy kierować na adres właściwego Oddziału BJ .
Egzemplarze z lokalizacją "BJ Księgozbiór Kamedułów", "BJ Księgozbiór Kamedułów St.Dr"
oraz "BJ Mag. St.Dr" należy zamawiać do "BJ-CZYT. STARYCH DRUKÓW" - realizacja zamówień do
14:30.
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