Poznań, dnia 11 października 2021 roku

KOMUNIKAT ws. POSZERZENIA OFERTY USŁUG
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AWF
Szanowni Państwo
Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała konieczność wprowadzenia zmian, związanych ze
sposobem działalności Biblioteki Głównej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić nową
ofertę

usług,

które

ułatwią

korzystanie

z

naszych

zbiorów,

drukowanych

oraz

elektronicznych:


nowa forma szkolenia bibliotecznego: na stronie www biblioteki, w zakładce
„szkolenia”, oddaliśmy do Państwa dyspozycji zdalną, interaktywną formę szkolenia
bibliotecznego w postaci WebQuesta. Dedykowana jest studentom przygotowującym
pracę dyplomową. Dzięki niej proces zbierania literatury będzie dużo prostszy. Więcej
informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.awf.poznan.pl/pl/biblioteka-e-zasoby/biblioteka-bazy-szkolenia



zapis on-line do biblioteki: w momencie zapisu tworzone jest konto tymczasowe,
ważne przez 14 dni. Daje ono uprawnienia do korzystania z e-zasobów oraz
zamawiania książek. Aby uzyskać pełne uprawnienia, należy zgłosić się osobiście do
wypożyczalni; Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.awf.poznan.pl/pl/biblioteka-kontozdalny dostęp do e-zasobów: możliwy jest dostęp do zasobów biblioteki
z komputerów spoza sieci uczelnianej. Aby korzystać z elektronicznych źródeł
informacji, należy zapisać się do biblioteki i skonfigurować przeglądarkę internetową.
Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.awf.poznan.pl/pl/biblioteka-e-zasoby/biblioteka-bazy-zdalny-dostep



skan na e-mail: można zamówić skany fragmentów książek i artykuły z pięciu
czasopism jednocześnie. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla studentów, doktorantów
oraz pracowników AWF. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.awf.poznan.pl/pl/biblioteka-skany



wypożyczalnia międzybiblioteczna: jeżeli dana publikacja nie jest dostępna
w ramach zbiorów Biblioteki Głównej AWF, istnieje możliwość sprowadzenia jej na
prośbę

użytkownika.

Więcej

informacji

znajdą

Państwo

pod

linkiem:

https://www.awf.poznan.pl/pl/biblioteka-wypozyczenia-miedzybiblioteczne
Biblioteka Główna wzbogaciła się również o specjalistyczną klawiaturę dla osób
z dysfunkcjami wzroku, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra, retinopatia
cukrzycowa, zaćma, osłabienie wzroku związane z wiekiem lub niedowidzenie. Dzięki
dużym, pogrubionym i kontrastowym czcionkom nadruk na klawiszach jest lepiej widoczny,
nawet przy w słabym oświetleniu.
Ponadto, uprzejmie informujemy, że Ośrodek Informacji Naukowej, poza swoją
dotychczasową działalnością szkoleniową, bibliometryczną oraz ewaluacyjną, również
poszerzył swoją ofertę.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, na stronie internetowej biblioteki, w zakładce
„pracownik”, zostały wprowadzone rozległe zmiany:


w zakładce „zgłaszanie publikacji” treści zostały zaktualizowane i ujednolicone;



w zakładce „punktacja publikacji naukowych” zostały dodane nowe formaty list
ministerialnych oraz wyszukiwarka czasopism punktowanych za lata 2010-2017;



w zakładkach „ewaluacja dorobku naukowego – akty prawne” oraz „ORCID” treści
zostały zaktualizowane. W drugiej z wymienionych zakładek znajdą Państwo również
materiały instruktażowe, pomocne przy obsłudze konta ORCID;



zakładka „pomocne w pracy naukowej” została gruntownie przebudowana. Znajdują
się tam odniesienia do przydatnych stron www oraz serwisów (np. MEiN, NCN,
NCBiR) oraz narzędzi pomocnych w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

Zachęcamy do bieżącego obserwowania naszej strony internetowej, a także korzystania
z poszerzającej się oferty usług i narzędzi wspomagających pracę naukową oraz dydaktyczną.

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Staniszewska
dyrektor Biblioteki Głównej AWF

