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INFORMACJE OGÓLNE  

O BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AMW 

Na terenie Wypożyczalni (parter) oraz Informatorium  

(I piętro) użytkownik ma do dyspozycji: 
 

∙ 158 tys. woluminów książek, 18 tys. woluminów czasopism, 

∙ 154 stanowiska czytelnicze, 

∙ 43 stanowiska komputerowe, 

∙ 3 skanery (z możliwością przesłania na pendrive’a lub pocztę elektroniczną),  

2 urządzenia do samodzielnego wypożyczania zbiorów (Selfchecki), bezprzewodową 

sieć Wi-Fi, 

∙ Sale Pracy Grupowej (3), Sale Pracy Indywidualnej (6), Pracownię Multimedialną (na 

40 osób), Czytelnię Wojskowych Wydawnictw Specjalistycznych i Wewnętrznych, 

Czytelnię Czasopism Bieżących, kącik czytelniczy przy Kolekcji Niebieskiej (na 

parterze), 

∙ stronę domową biblioteki (bg.amw.gdynia.pl) z katalogiem on-line i profil na      

facebooku. 
 
 
 
 



W BG AMW obowiązuje „Regulamin funkcjonowania  

Biblioteki Głównej oraz zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego 

Akademii Marynarki Wojennej z dnia 2.12.2019 roku”. Wszystkie informacje związane       

z bieżącą działalnością biblioteki zamieszczane są na stronie domowej i profilu na 

facebooku. 
 

Godziny otwarcia BG AMW 
 
  

DNI TYGODNIA GODZINY 

PONIEDZIAŁEK 08.00 - 18.00 

WTOREK 08.00 - 18.00 

ŚRODA 08.00 - 18.00 

CZWARTEK 08.00 - 18.00 

PIĄTEK 08.00 - 15.00 

SOBOTA 08.00 – 15.00 

NIEDZIELA NIECZYNNE 

DNI PRZEDŚWIĄTECZNE 08.00 – 14.00 



ZAKŁADANIE KONTA BIBLIOTECZNEGO 

Osoby uprawnione do wypożyczania zbiorów BG AMW 
 

1. Kadra i pracownicy, których łączy stosunek pracy z Akademią; 

2. Podchorążowie, doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 

posiadający aktualną legitymację studencką/ELS; 

3. Studenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających  

na podstawie wykazów sporządzonych przez dowódcę  

lub organizatora; 

4. Biblioteki i instytucje, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych; 

5. Czytelnicy z innych bibliotek działających w ramach porozumienia Bibliotek 

Województwa Pomorskiego; 

6. Osoby z zewnątrz, po wniesieniu jednorazowej - zwrotnej kaucji. 

 
 



Dokumentem uprawniającym do korzystania  

z zasobów biblioteki akademickiej jest:   
   

Elektroniczna Legitymacja 

Studencka (ELS) 

Elektroniczna karta 

biblioteczna (kadra  

i pracownicy cywilni AMW, 

uczestnicy kursów, studiów 

podyplomowych, posiadacze 

kont kaucyjnych) 



Zapis czytelnika do Biblioteki Głównej AMW 

Dotyczy następujących czytelników: studentów, uczestników kursów  

i posiadaczy kont kaucyjnych. Na stronie internetowej BG AMW otwieramy zakładkę 

ZAPISZ SIĘ i wypełniamy formularz rejestracyjny. 



Wypełniamy formularz rejestracyjny 



1. Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail zostanie 

przesłana wiadomość z linkiem uwierzytelniającym, który należy 

potwierdzić, aby aktywować konto biblioteczne. Dodatkowo należy 

zapoznać się i dokonać akceptacji Regulaminu BG AMW.  

 

2. Hasło pierwszego logowania do konta czytelnika użytkownik 

otrzymuje drogą mailową (należy je zmienić na indywidualne, co 

najmniej sześcioznakowe). 

 

3. W celu zakończenia procesu rejestracji należy zgłosić się do 

Wypożyczalni z ELS w celu weryfikacji danych osobowych.  

 

4. Po każdym semestrze przeprowadzana jest automatyczna 

aktualizacja konta bibliotecznego (po spełnieniu wymagań 

formalnych). 
                            Aktywne konto biblioteczne jest niezbędne  

                             m.in. do korzystania z komputerów w Bibliotece. 









U każdego czytelnika na koncie bibliotecznym zamieszczono indywidualny kod 

kreskowy, który można pobrać na urządzenie mobilne (smartfon, telefon, tablet)               

i posługiwać się nim tak, jak Elektroniczną Legitymacją Studencką (ELS) lub kartą 

biblioteczną. 



Katalog biblioteczny 

Na stronie www.amw.gdynia.pl wybieramy zakładkę  

Uczelnia → Biblioteka Główna, w której jest link do strony domowej 

biblioteki i bezpośrednie wejście do KATALOGU ON-LINE. 

http://www.amw.gdynia.pl/


Katalog biblioteczny c.d. 

Strona BG AMW www.bg.amw.gdynia.pl zawiera szczegółowe informacje o strukturze 

organizacyjnej, usługach bibliotecznych, szkoleniu bibliotecznym i bieżących informacjach  

dotyczących działalności biblioteki (np. zmiana godzin pracy). 

Na stronie domowej znajduje się także zakładka KATALOG ON-LINE. 

http://www.bg.amw.gdynia.pl/


MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWANIA W KATALOGU BG AMW  

Katalog biblioteczny zbudowany jest z czterech modułów: 

  
∙ KSIĘGOZBIÓR (książki), 

∙ CZASOPISMA ,  

∙ KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA (opracowane tematycznie artykuły z wybranych czasopism), 

∙ KATALOG  BIBLIOGRAFICZNY  (zamknięty w 2013 r. katalog opracowanych tematycznie   

   artykułów z polskich i obcojęzycznych czasopism o tematyce morskiej i wojennomorskiej). 

 



KSIĘGOZBIÓR 
 

Książkę można odnaleźć wpisując dowolną frazę  w polu 

wyszukiwawczym (tzw. wyszukiwanie proste) lub 

wybierając np.: 

tytuł, nazwisko i imię autora, hasło przedmiotowe, 

sygnaturę (tzw. wyszukiwanie zaawansowane). 

W katalogu on-line obok informacji o formie i możliwości 

wypożyczenia dołączono podgląd okładek oraz spisy 

treści danej książki.  

(dotyczy to naukowych książek skatalogowanych  

w systemie BG AMW od maja 2015 roku). 
 

  



→ 





CZASOPISMA 

Czasopismo można odnaleźć wybierając np.: 

                                 tytuł, hasło przedmiotowe, wydawcę. 



KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA 

Artykuł można odnaleźć wybierając np.: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, hasło przedmiotowe, 

wydawcę. 

                               



KATALOG BIBLIOGRAFICZNY 

Jest to zamknięty w 2013 r. katalog opracowanych artykułów  

z czasopism polskich i obcojęzycznych o tematyce morskiej  

i wojennomorskiej. 



WYPOŻYCZANIE PRZEZ INTERNET 
 

W celu  zalogowania się do systemu bibliotecznego należy: 

 

⇨ wejść na stronę internetową Biblioteki Głównej AMW www. bg.amw.gdynia.pl, 

⇨ wybrać zakładkę Katalog on-line, 

⇨ wybrać opcję zaloguj, podając: 

IDENTYFIKATOR – adres e-mail lub login (numer legitymacji /numer karty 

bibliotecznej) 

HASŁO - pierwsze generuje system po założeniu konta bibliotecznego i przesyła je 

na podany adres poczty elektronicznej (zaleca się zmianę hasła na indywidualne 

składające się z minimum 6-ciu znaków). 

 

 

 







Wypożyczanie książek on-line 
 

Po zalogowaniu się do konta bibliotecznego oraz wyszukaniu interesującej nas 

publikacji można ją wypożyczyć wykorzystując opcję WYPOŻYCZ 

 
 



Wypożyczanie książek c.d. 



Książki DO ODBIORU wypożycza się  

u dyżurującego bibliotekarza  

w Wypożyczalni. Zarezerwowaną książkę 

należy odebrać w ciągu 7 dni od zmiany 

daty statusu na DO ODBIORU. Studenci 

mogą wypożyczyć 15 książek na 2 

miesiące z możliwością dwukrotnej 

prolongaty (również samodzielnej) na 

dwa tygodnie. 



Status wypożyczonej książki 



W przypadku, gdy interesująca nas publikacja wypożyczona jest przez innego 

czytelnika, istnieje możliwość zamówienia wybranego egzemplarza książki, 

wykorzystując opcję ZAPISZ SIĘ. W chwili, gdy pozycja będzie dostępna, 

czytelnik otrzyma wiadomość na adres poczty elektronicznej o możliwości jej 

wypożyczenia. 



Status zamówionej książki 



 

Kara  
za niedotrzymanie terminu zwrotu 

książki za każdy dzień przetrzymania 

w systemie wypożyczania 

internetowego  (książki z magazynu) 

wynosi 0,50 zł za każdy egzemplarz.  



 

Wolny dostęp do księgozbioru oznacza:  

 

• swobodny dostęp do książek i czasopism  

• możliwość przejrzenia i zdecydowania, czy wybrana publikacja nas interesuje  

 

Wolny dostęp do księgozbioru znajduje się: 

  

1. Wypożyczalnia (na parterze): 

 

• kolekcja humanistyczno-społeczna (fioletowa)              Kolekcja Fioletowa/KF  

• kolekcja morska (niebieska)                               Kolekcja Niebieska/KN  

• kolekcja matematyczno-przyrodnicza (zielona)             Kolekcja Zielona/KZ  

• kolekcja beletrystyczna oraz poradniki (żółta)               Kolekcja Żółta  

 

2. Informatorium (I piętro): 

• kolekcja dziedzinowa/IKD 
 

WOLNY DOSTĘP/SAMOOBSŁUGA 



Ustawienie księgozbioru w WOLNYM 

DOSTĘPIE/SAMOOBSŁUDZE: 
  

WYPOŻYCZALNIA 
 

Kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją systematyczną Biblioteki 

Głównej AMW. W obrębie poszczególnych działów książki ustawione są 

według identyfikatora. 

 

 Wyjątek stanowi kolekcja beletrystyczna, gdzie literatura piękna 

uporządkowana jest alfabetycznie. Podstawą szeregowania jest tu: 

⇒ nazwisko pierwszego autora – prace autorskie (napisane przez 1, 2 lub 

3 autorów); 

⇒ pierwsze słowo tytułu – prace zbiorowe (napisane przez więcej niż 3   

autorów). 



 

Kolekcja humanistyczno-społeczna (fioletowa) KF 

na poziomie Wypożyczalni, obejmuje między innymi:  

filozofię, religioznawstwo, psychologię, pedagogikę, socjologię, teorię 

państwa, stosunki międzynarodowe, NATO, Unię Europejską, historię, 

bezpieczeństwo, ekonomię, logistykę, transport, metodologię, prawo,  

administrację, literatura obcojęzyczna w oryginale. 



 

Kolekcja morska (niebieska) KN 

na poziomie Wypożyczalni, obejmuje między innymi: siły morskie świata, 

Polska Marynarka Wojenna, budownictwo okrętowe, nawigację morską, 

astronawigację, nawigację satelitarną, nawigację taktyczną, urządzenia 

nawigacyjne, radiolokację  

i hydrolokację, łączność morską, ratownictwo morskie.  



 

Kolekcja matematyczno-przyrodnicza (zielona) KZ 

 na poziomie Wypożyczalni, obejmuje między innymi: matematykę, 

fizykę, chemię, geografię, ekologię  

i ochronę środowiska, meteorologię, hydrologię, automatykę, 

informatykę.  



 

Kolekcja beletrystyczna (żółta),  

Kolekcja podzielona została na literatury narodowe, z których wyodrębniono 

ponadto literaturę młodzieżową, fantastykę, poezję, dramat, biografie oraz 

poradniki.  

Książki w kolekcji żółtej ułożone są według nazwiska autora lub tytułu, jeśli dana 

publikacja jest wydaniem zbiorowym bądź nie posiada wymienionego autora.  



 

Udostępnianie księgozbioru w WOLNYM 

DOSTĘPIE/SAMOOBSŁUDZE 
Wypożyczalnia 

 

W kolekcjach dziedzinowych wypożyczeniu podlegają:  

∙ książki z jednym paskiem fioletowym, zielonym, niebieskim – na 

okres 7 dni, bez możliwości prolongaty; 

∙ książki z jednym paskiem żółtym – na okres 30 dni, bez 

możliwości prolongaty. 

  

Wypożyczenia z Wolnego Dostępu wchodzą w ogólny limit 

wypożyczeń dla danej kategorii czytelnika. Książki opatrzone 

dwoma paskami tj. paskiem koloru dziedziny  paskiem 

czerwonym są dostępne tylko na miejscu.  



  Wyszukiwanie książek w WOLNYM DOSTĘPIE – Wypożyczalnia 

W katalogu on-line wyszukujemy interesującą nas książkę  



Spisujemy sygnaturę (KF/09.0) oraz  

numer książki (189412). Posiadając te dane 

wyszukujemy daną książkę na półce, która zawsze 

jest opisana (rosnąco według identyfikatora). 



Przykładowa nalepka z kodem kreskowym 

umieszczona na tylnej okładce książki. Przedstawia 

sygnaturę książki. 

Sygnatura 

książki → 
Dział (kolekcja 

dziedzinowa) 
←    

↑ 
    Numer książki 



Księgozbiór podzielony jest na książki oraz skrypty uczelniane. Skrypty 

wyszukujemy w taki sam sposób, jak książki.  



Wypożyczanie książek w WOLNYM DOSTĘPIE     

SelfCheck  
Na poziomie Wypożyczalni (parter) znajdują się urządzenia do samodzielnego wypożyczania 

(SelfCheck), dzięki którym można wypożyczyć, oddać książkę z wolnego dostępu oraz 

sprawdzić stan konta i wysokość naliczonej kary. Zanim przystąpimy do wypożyczania należy 

upewnić się, czy na grzbiecie książki nie znajduje się czerwony pasek (tych książek nie można 

wypożyczyć).  
 



Wypożyczanie książek za pomocą Selfchecka 
 

• wybierz opcję WYPOŻYCZ, 

• włóż legitymację w czytnik albo podłóż kartę biblioteczną lub kod kreskowy z 

urządzenia mobilnego pod skaner kodów kreskowych,  

• po komunikacie USUŃ KARTĘ BIBLIOTECZNĄ zabierz legitymację/kartę 

biblioteczną/urządzenie mobilne,  

• ułóż książkę pojedynczo na szarym pulpicie,  

• po zakończonej operacji możesz wydrukować paragon potwierdzający wypożyczenie. 



Zwrot książek za pomocą Selfchecka 
 

• wybierz opcję Zwroty, 

• ułóż książki pojedynczo na szarym pulpicie,  

• po zakończonej operacji możesz wydrukować paragon potwierdzający 

zwrot, 

• odłóż oddaną książkę na wózek obok.  
 

 
 

 



 

Kara  
za niedotrzymanie terminu zwrotu 

książki  

z wolnego dostępu/samoobsługi 

wynosi 5 zł za każdy 

dzień/egzemplarz.  



Wolny Dostęp do księgozbioru w Informatorium  

(I piętro):  
 

Czasopisma podzielone są na polskie i zagraniczne oraz ustawione 

w porządku alfabetycznym.  

Księgozbiór podręczny (oznaczony symbolem IKD) obejmuje 

encyklopedyczne źródła wiedzy (słowniki, encyklopedie, roczniki), 

księgozbiór dotyczący Trójmiasta i okolic oraz wydawnictwa 

wielkoformatowe. Wewnątrz każdego działu obowiązuje podział numeryczny. 



 

Z czasopism oraz książek 

znajdujących się   

w Informatorium można 

korzystać tylko na miejscu.  



Usługi  Informatorium 

Informatorium zajmuje się udostępnianiem czasopism        

i książek z księgozbioru podręcznego oraz udzielaniem 

informacji dotyczących: 
⇒   e-źródeł, baz naukowych, np. Wirtualnej Biblioteki Nauki, 

       EBSCO, 

⇒   kartoteki zagadnieniowej, 

⇒   Tematycznych Zestawień Bibliograficznych, 

⇒   Bazy Publikacji Pracowników, Doktorantów  

       i Studentów AMW (bibliografia i bibliometria), 

⇒   usługa skanowania na życzenie użytkownika artykułów 

       i fragmentów książek dostępnych w BG AMW –   

                        biblioteka@amw.gdynia.pl 
 



 

Studenci AMW uprawnieni są do korzystania  

z zasobów następujących Bibliotek Trójmiasta: 
 

 

• Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  

• Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,  

• Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  

• w Gdańsku,  

• Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Gdańsku,  

• Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  

• Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej,  

• Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku,  

• Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego,  

• Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska (tylko pracownicy naukowi),  

• Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej  

    w Gdańsku , 

• Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. 



 

Skorzystanie z ww. bibliotek możliwe jest po uzyskaniu skierowania od dyżurującego 

bibliotekarza w Wypożyczalni (na parterze). Skierowanie ważne jest dwa tygodnie od 

momentu wystawienia. 

Podczas rozliczania się z Biblioteką AMW należy przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu 

konta w danej bibliotece Trójmiasta.  



 
 

 

 
 
 
 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Udostępnienie zamówionych wydawnictw odbywa się tylko na miejscu  

w Czytelni Wojskowych Wydawnictw Specjalistycznych i Wewnętrznych  

w terminie określonym przez instytucję wypożyczającą.  

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne ma na celu dostarczanie użytkownikom materiałów 

bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka Główna AMW oraz inne biblioteki na terenie 

Trójmiasta. 

Prawo do korzystania z tej usługi mają: 

• pracownicy AMW, 

• studenci AMW. 

Zamówienie na sprowadzenie dzieła z innej biblioteki czytelnik składa elektronicznie 

(bg.amw.gdynia.pl- zakładka wypożyczenia międzybiblioteczne) lub osobiście w Wypożyczalni. 

 

Zamówienie powinno zawierać dokładne dane bibliograficzne: 

• książki: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, 

• artykułu: autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma  

   i numer lub rocznik. 

Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na trzy publikacje. 



 
 

 ZBIORY SPECJALNE 
 

Zbiory Specjalne to najstarsze zbiory Biblioteki Głównej AMW, niezależnie od 

formy edytorskiej  opatrzone sygnaturą ZS (załącznik nr 11 do Regulaminu BG 

AMW). 

 

Zbiory udostępnia się na podstawie zamówienia/rewersu (załącznik nr 12 do 

regulaminu BG AMW): 

∙ pracownikom naukowo-dydaktycznym AMW,  

∙ pracownikom naukowym instytucji naukowych,  

∙ doktorantom i studentom, 

∙ pracownikom wojska. 

 

Zbiory udostępniane są tylko na miejscu w Informatorium. 

           Kontakt: Krzysztof Dawidowski 

           E-mail:   k.dawidowski@amw.gdynia.pl 



 

Zamówienie na udostępnienie Zbiorów Specjalnych składa się na 

rewersie, który można pobrać w Informatorium lub ze strony BG AMW. 

Załącznik nr 12 
  

Zamówienie/Rewers – „Zbiory Specjalne” 
  
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………... 
Stopień naukowy i instytucja, w której jest zatrudniony / Wydział, kierunek i rok 
studiów……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Dokument tożsamości ……………………………………………………………..……... 
Autor, tytuł …………………………………………………………………………..…… 
………….………………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………………… 
Sygnatura ZS …………………………………………………………………………….. 
Cel zamawianych materiałów ………………………………………………….………... 
  
Data ……………………… podpis osoby wypożyczającej ……………………………... 
 
 



 

Zasady udostępniania bibliotecznych zbiorów 

archiwalnych  
 

Archiwum biblioteczne obejmuje głównie zarchiwizowane skrypty, biuletyny  

i inne publikacje wydawnictwa uczelnianego (opatrzone sygnaturą A). Zbiory archiwalne 

udostępniane są na miejscu po wypełnieniu rewersu znajdującego się w Wypożyczalni.  



 

Zasady udostępniania zasobu archiwum AMW 
 

 

Archiwum AMW gromadzi materiały archiwalne (prace licencjackie, prace 

magisterskie, prace inżynierskie i podyplomowe, doktoraty) pracowników     

i studentów AMW. 

 

Zbiory udostępniane są studentom tylko na miejscu po wcześniejszym 

uzgodnieniu i spełnieniu warunków zgodnie   

z „Regulaminem udostępniania” zamieszczonym na stronie AMW 

Uczelnia w zakładce Archiwum. 

 

Kontakt: kierownik Archiwum AMW - chor. Roman Działo 

E-mail: archiwum@amw.gdynia.pl 

Tel. : 261262816 wew. 11 



         Dziękujemy za uwagę 

Kontakt e-mailowy do  

Biblioteki Głównej AMW: 

 

biblioteka@amw.gdynia.pl 


