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Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 

Biblioteka mieści się w budynku głównym Uczelni – bezpośrednie wejście z holu głównego, 

bez barier architektonicznych. 

 

Stanowiska dla osób niepełnosprawnych w Informatorium oraz w Czytelni Ogólnej, 

wyposażone w: zestawy komputerowe z monitorem LED 22 cale, klawiaturą powiększoną 

Magic Keyboard dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, myszką powiększoną Big Track dla 

osób z dysfunkcją narządu ruchu; program powiększająco-udźwiękawiający Magic Plus; 

skaner z programem OCR do rozpoznawania znaków.  

 

System biblioteczno-informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

W Akademii Wychowania Fizycznego działa system biblioteczno-informacyjny, którego 

podstawę stanowi Biblioteka. Do dyspozycji użytkowników są hol katalogowy, czytelnia 

ogólna, wypożyczalnia, czytelnia czasopism bieżących oraz informatorium. Wszystkie 

pomieszczenia posiadają dostęp do sieci bezprzewodowej oraz dodatkowo wyposażone są 

w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego. 

Strona www Biblioteki: http://biblioteka.awf.krakow.pl 

 

Liczba miejsc dla użytkowników 

 Czytelnia Ogólna: 46 miejsc, w tym 2 stanowiska z dostępem do Internetu 

szerokopasmowego oraz 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej, 

 Czytelnia Czasopism Bieżących: 14 miejsc, 

 Informatorium: 7 miejsc z dostępem do Internetu szerokopasmowego, w tym 3 stanowiska 

dla osób niepełnosprawnych, 

 Hall katalogowy: 6 miejsc z dostępem do katalogu on-line Biblioteki 

 

Godziny otwarcia 

 Czytelnia Ogólna:  

pon., środy: 8.30-17.00, wt., czw., piąt.: 8.30-15.00, soboty: 9.00-13.00, 

 Czytelnia Czasopism Bieżących:  

pon., środy: 8.30-17.00, wt., czw., piąt.: 8.30-14.30, soboty: 9.00-13.00, 

 Informatorium:  

pon., środy: 8.30-17.00, wt., czw., piąt.: 8.30-14.30, soboty: 9.00-13.00, 

 Wypożyczalnia: 

pon., środy: 9.00-17.00; wt., czw., piątki: 9.00-14.00, soboty: 9.00-13.00. 

 

Biblioteka oferuje dostęp do dokumentów drukowanych oraz elektronicznych on-line 

 

 

 

 

 

http://biblioteka.awf.krakow.pl/
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Zbiory drukowane  Biblioteki - stan na grudzień 2018 r.: 

 Druki zwarte (książki) 103 468 wol. 

 Czasopisma drukowane 19 392 wol. 
 

Książki drukowane - struktura księgozbioru :  

Dla Wydziału Rehabilitacji przeznaczone jest ok. 40% całego księgozbioru Biblioteki. 

W księgozbiorze podręcznym Czytelni Ogólnej znajduje się w wolnym dostępie ok. 1700 

tytułów dla Wydziału Rehabilitacji (z ogólnej liczby 5340 tytułów księgozbioru podręcznego), 

w tym 65 tytułów w języku angielskim.  

Piśmiennictwo zalecane w sylabusach z przedmiotów nauczanych na wszystkich kierunkach 

i specjalnościach Wydziału Rehabilitacji Ruchowej dostępne jest w Czytelni Ogólnej. 

Struktura nabytków za lata 2017-2019 zamieszczona jest na stronie domowej Biblioteki pod 

adresem http://biblioteka.awf.krakow.pl/index.php/nowosci-w-zbiorach  

 

Zasoby elektroniczne dostępne on-line 

 Książki elektroniczne polskie – dostęp on-line:  

- książki, podręczniki na platformie IBUK-Libra z zakresu medycyny, nauk 

społecznych, humanistycznych i ekonomicznych, ponad 600 tytułów  

 Książki elektroniczne zagraniczne – dostęp on-line: 205 402 tytuły w niżej 

wymienionych bazach 

 Czasopisma elektroniczne zagraniczne - dostęp on-line licencjonowany: 23 237 

tytułów w niżej wymienionych bazach i kolekcjach czasopism 

 Bazy bibliograficzne: 

Bazy własne Biblioteki, ogólnie dostępne:  

- baza publikacji pracowników AWF,  

- baza prac licencjackich, magisterskich, doktorskich,  

- baza zawartości wybranych wydawnictw, 

Polska Bibliografia Lekarska, dostęp licencjonowany 

 Bazy abstraktowe oraz pełnotekstowe, kolekcje zagranicznych czasopism i książek 

w wersji elektronicznej, dostęp on-line: 

Bazy EBSCO, m. in:   

- Sport Discus with Full Text (sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie 

fizyczne, sprawność fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, 

nauczanie, rekreacja, wypoczynek) 

- Hospitality & Tourism Complete (turystyka, hotelarstwo, dane demograficzne, 

statystyczne, rozwój i inwestycje, przepisy prawa, zarządzanie) 

- Academic Search Ultimate (baza wielodziedzinowa) 

- Business Source Ultimate (biznes, ekonomia, finanse, zarządzanie) 

- eBook Collection (EBSCOhost) (baza wielodziedzinowa) 

- Medline (nauki medyczne i biomedyczne) 

- ERIC (edukacja) 

- Teacher Reference Center (edukacja) 

- Health Source: Consumer Edition (medycyna, medycyna sportu, żywienie, zdrowie) 

http://biblioteka.awf.krakow.pl/index.php/nowosci-w-zbiorach
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- Health Source: Nursing/Academic Edition (nauki medyczne, zdrowie, medycyna 

sportu) 

- AHFS Consumer Medication Information (medycyna) 

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki: 

- Science Direct (wielodziedzinowa kolekcja wydawnictwa Elsevier), 

- Springer Link  (wielodziedzinowa kolekcja wydawnictwa Springer), 

- Wiley Online Library (wielodziedzinowa kolekcja wydawnictwa Wiley), 

- Czasopisma Nature, Science 

Ponadto: 

- Kolekcja 84 czasopism Wolters Kluwer (m. in.: American Journal of Physical 

Medicine & Rehabilitation, Exercise & Sport Sciences Reviews, Journal of 

Cardiopulmonary Rehabilitation, Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & 

Prevention, Medicine & Science in Sports & Exercise, Sports Medicine) 

 Bazy bibliograficzno-bibliometryczne, dostęp on-line: 

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki 

- Web of Science z dodatkiem InCites, pakiet obejmuje m.in.: 

Science Citation Index Expanded (nauki ścisłe, techniczne, biomedyczne, 

przyrodnicze) 

Social Sciences Citation Index (nauki społeczne) 

Arts & Humanities Citation Index (nauki humanistyczne i nauki o sztuce) 

Conference Proceedings Citation Index- Science (nauki ścisłe, techniczne, 

biomedyczne, przyrodnicze) 

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (nauki 

społeczne i humanistyczne) 

Book Citation Index - Science (nauki ścisłe, techniczne, biomedyczne, 

przyrodnicze) 

Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (nauki społeczne 

I humanistyczne) 

- Journal Citation Reports (baza bibliometryczna) 

- Scopus (baza wielodziedzinowa) 

 Inne źródła elektroniczne 

- Repozytorium AWF w Krakowie – instytucjonalne repozytorium Uczelni  

administrowane przez Bibliotekę, 

- Academica – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, 

- Publication Finder (EBSCO) – wyszukiwarka elektronicznych źródeł naukowych 

udostępnianych przez Bibliotekę. 

 Inne źródła elektroniczne w otwartym dostępie (open access) - bazy, książki, 

czasopisma i inne materiały: 

- Bazy bibliograficzno-abstraktowe, faktograficzne 

- Biblioteki cyfrowe 

- Repozytoria  

- Publikacje na licencjach creative commonns 
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Udostępnianie zbiorów  

Zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego udostępnia się : na miejscu w Czytelni Ogólnej, 

Czytelni Czasopism Bieżących, w Informatorium, przez wypożyczenia na zewnątrz 

(Wypożyczalnia Og.), w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych (Wypożyczalnia 

Międzybiblioteczna), elektronicznie (on-line) z wykorzystaniem technologii informatycznych 
 

Katalog on-line 

Informacje o zbiorach Biblioteki, gromadzonych drogą kupna, darów i wymiany znajdują się 

w katalogu on-line, dostępnym na stronie internetowej: http://biblioteka.awf.krakow.pl. 

Biblioteka wykorzystuje zintegrowany system biblioteczny VIRTUA, wspólny dla większości 

bibliotek Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.  

System biblioteczny umożliwia (on-line): 

łatwe i szczegółowe przeszukiwanie zbiorów Biblioteki, 

zdalne, elektroniczne składanie zamówień na książki,  

samodzielne sprawdzanie stanu konta elektronicznego,  

zdalne elektroniczne przedłużanie terminów zwrotów książek,  

elektroniczne (e-mail) powiadamianie o terminach zwrotów książek. 

udostępnianie zbiorów poprzez Czytelnię Ogólną i Czytelnię Czasopism Bieżących (wolny 

dostęp do półek), 

udostępnianie zbiorów poprzez Wypożyczalnię Ogólną, 

udostępnianie zbiorów poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, 

udostępnianie zbiorów poprzez Informatorium. 

 

Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji naukowych 

Biblioteka AWF w Krakowie przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

Academica. Academica obecnie udostępnia ponad 2,7 mln publikacji, z których znaczna część 

to trudno dostępne materiały chronione prawem autorskim. Możliwość korzystania   poprzez 

Academica z zasobów Biblioteki Narodowej w wersji cyfrowej on-line na stanowisku 

w Czytelni Ogólnej 

 

Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Repozytorium Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie jest cyfrową kolekcją dokumentów powstałych 

w wyniku pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej Uczelni, uruchomione w 2016 roku. 

Repozytorium pełni funkcję cyfrowej platformy do deponowania, przechowywania, 

archiwizowania, udostępniania w internecie i ochrony cyfrowych kolekcji dokumentów 

będących wynikiem działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej pracowników 

i doktorantów AWF w Krakowie, wydawnictw AWF w Krakowie oraz cyfrowych wersji 

zbiorów Biblioteki AWF w Krakowie.  

 

Szkolenia użytkowników 

Biblioteka włącza się w proces dydaktyczny poprzez przygotowanie użytkowników do 

poszukiwania, selekcjonowania i wyboru materiałów informacyjnych, publikacji naukowych 

oraz elektronicznych źródeł informacji (e-czasopisma, e-książki), organizując szkolenia 

biblioteczne, pokazy, instruktaże dla: studentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, 

http://biblioteka.awf.krakow.pl/
https://academica.edu.pl/
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magisterskich, doktorantów, studentów studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich. 

Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej. Link „Szkolenia biblioteczne” 

jest zamieszczony na stronie www Biblioteki. 

 

Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami Uczelni celem udoskonalania 

systemu biblioteczno-informacyjnego 

W AWF w Krakowie działa Rada Biblioteczna, której przewodniczącym jest Prorektor ds. 

Nauki. W skład Rady chodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich ze wszystkich 

wydziałów Uczelni, przedstawiciele doktorantów i studentów oraz przedstawiciele Biblioteki. 

Celem Rady jest analizowanie, opiniowanie, wnioskowanie, rozpatrywanie spraw związanych 

z doskonaleniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. 

Biblioteka umożliwia użytkownikom przedstawianie swoich opinii i sugestii za pośrednictwem 

strony www Biblioteki. 

 

Dostęp do innych bibliotek, współpraca 

Biblioteka AWF umożliwia dostęp on-line do katalogów innych bibliotek, wybranych źródeł 

elektronicznych, zasobów bibliotek cyfrowych, wyszukiwarek naukowych, serwisów 

tematycznych. 

W ramach współpracy bibliotek krakowskich uczelni publicznych pracownicy i studenci  AWF 

mogą wypożyczać książki ze zbiorów bibliotek innych uczelni Krakowa. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka AWF sprowadza dla swoich 

użytkowników z innych bibliotek, spoza Krakowa  materiały oryginalne oraz kopie w formie 

ksero, skanów i plików elektronicznych (wykorzystuje się system elektronicznego dostarczania 

dokumentów). 

Biblioteka współpracuje z: 

bibliotekami naukowymi Krakowa w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB), 

bibliotekami AWF w Polsce, 

bibliotekami akademickich szkół polskich w ramach Konferencji Dyrektorów Akademickich 

Szkół Polskich, 

bibliotekami w Polsce użytkującymi system VIRTUA, 

bibliotekami tworzącymi Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny  

 

Oferta Biblioteki dla osób niepełnosprawnych: 

(szczegółowe informacje dostępne są na stronie www Biblioteki, link: Usługi dla osób 

niepełnosprawnych, 

https://biblioteka.awf.krakow.pl/index.php/pl/serwis-informacyjny/uslugi-dla-

niepelnosprawnych): 

1. Dostęp zdalny do wybranych dokumentów elektronicznych (dostęp z domu) 

2. Szkolenia indywidualne z zakresu korzystania z usług Biblioteki, wyszukiwania informacji 

w bazach i innych źródłach elektronicznych oraz pomoc w korzystaniu ze zbiorów 

i materiałów dostępnych on-line 

3. Wykonywanie na zamówienie skanów z dokumentów drukowanych, znajdujących się 

w zbiorach Biblioteki 
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4.  Stanowiska dla osób niepełnosprawnych w Informatorium, wyposażone w zestawy 

komputerowe z monitorem LED 22 cale, myszką powiększoną Big Track, klawiaturą 

powiększoną Magic Keyboard, program powiększająco-udźwiękawiający  Magic Plus, 

skaner z programem OCR do rozpoznawania znaków. 

 

 


