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Szukaj
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Logowanie
Nazw a użytkow nika

W Instytucie Żyw ności i Żyw ienia działalność naukow a ma
w ielodyscyplinarny charakter. Znajduje to odzw ierciedlenie rów nież w
szerokim zakresie tematycznym zbiorów jego biblioteki.
Obejmuje on między innymi takie zagadnienia jak:
epidemiologię żyw ienia,
ekonomikę żyw ienia,
politykę w yżyw ienia,
fizjologię i biochemię żyw ienia,
higienę żyw ności i żyw ienia,
żyw ienie kliniczne,
choroby metaboliczne i gastroenterologii,
metabolizm mineralny i chorób kości,
mikrobiologię,
w artość odżyw czą żyw ności,
technologię żyw ności i żyw ienia, praw o żyw nościow e.

Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazw y?
Załóż sw oje konto!

Diety w w ybranych chorobach
Spraw dź sw oje BMI
Łatw e posiłki
Aktyw ność fizyczna
Przeciętna dieta
EUFIC
Zapytaj eksperta
Najczęściej zadaw ane pytania
W ydarzenia
Szw ajcarsko-Polski Program
W spółpracy (SPPW )

Kształcenie podyplomowe
Akredytacja laboratorium

W skład zbiorów Biblioteki IŻŻ w chodzą:
księgozbiór liczący 14 000 druków zw artych (na rok 2008),
W ykaz książek zakupionych dla Biblioteki Instytutu w
latach 2003- 2008 – link do pliku „w ykaz ksiazek.doc”
prenumeraty 68 tytułów czasopism krajow ych i zagranicznych, w
tym
17 tytułów czasopism zagranicznych – link do listy
czasopism (w pliku lista czasopism.doc)
51 dotyczy czasopism krajow ych,
1271 dokumentacji prac naukow o-badaw czych pracow ników
Instytutu
dzienniki urzędow e i normy.

Hasło
Pamiętaj mnie

Aktualności żyw ieniow e
Substancje dodatkow e do
żyw ności
Interakcje leków z żyw nością
Choroby żyw ieniow ozależne

ZAKRES ZBIORÓW

ZBIORY
Certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego

Normy żyw ienia
W artość odżyw cza produktów
spożyw czych i potraw
HACCP

Do obsługi komputerow ej Biblioteki IŻŻ przyjęto system komputerow y
"SOW A". Dotychczas w drożono program katalogow ania i informacyjnow yszukiw aw czy. W systemie tym opracow ano bazę danych druków
zw artych, znajdujących się w Bibliotece IŻŻ, od 1990 roku z
kontynuacją na bieżąco.
UDOSTĘPNIANIE
Zbiory Biblioteki IŻŻ dostępne są na miejscu dla w szystkim osób
zainteresow anych.
Użytkow nikom:
udostępnia się na miejscu zbiory znajdujące się w bibliotece,
w ypożycza się książki w yłącznie na rew ersy międzybiblioteczne,
nie w ypożycza się czasopism,
udziela informacji dotyczących poszukiw anych materiałów ,
dostarcza na zamów ienie poszukiw ane publikacje i kserokopie
artykułów z czasopism.

Kserokopie artykułów z czasopism można zamaw iać:
fax’em: (48 22) 842 11 03
pocztą elektroniczną - e-mail: izz.biblioteka@izz.w aw .pl

Uw aga! Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami
spamującymi. W przeglądarce musi być w łączona obsługa JavaScript,
żeby go zobaczyć.
W SPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKAMI
Biblioteka IŻŻ w spółpracuje z:
Głów ną Biblioteką Lekarską,
Biblioteką Narodow ą,
Centralną Biblioteką Rolniczą,
bibliotekami Akademii Medycznych,
bibliotekami medycznych instytutów naukow o-badaw czych,
oraz bibliotekami w yższych szkół rolniczych.

W spółpraca ta realizow ana jest w zakresie:
- w ypożyczeń międzybibliotecznych,
- w ymiany książek i czasopism z darów ,
- sporządzania zestaw ień tematycznych,
- przekazyw ania informacji o prenumerow anych czasopismach
zagranicznych.
KONTAKT
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Dane teleadresow e:
- telefon: (22) 5509 673
- fax: (22) 842 11 03
- e-mail: izz.biblioteka@izz.w aw .pl
Pokój nr 30 (parter)
ul. Pow sińska 61/63
02-903 W arszaw a
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Biblioteka czynna jest w dniach:
Poniedziałek: 13.00 – 15.00
W torek, środa, czw artek: 09.00 – 14.00,
Piątek, sobota, niedziela: nieczynne
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