
Szkolenie dla I roku – studia I i II stopnia

Zasady zaliczenia szkolenia bibliotecznego:
1. Szkolenie biblioteczne mają obowiązek zaliczyć wszyscy studenci pierwszego roku na

kierunku fizjoterapia i kosmetologia – studenci studiów I i II stopnia. 

2. Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe. Warunkiem zaliczenia semestru pierwszego

jest m.in. zaliczenie szkolenia bibliotecznego.

3. Należy zapoznać się z treścią szkolenia, a następnie rozwiązać test. 

4. Prawidłowe rozwiązanie testu stanowi warunek zaliczenia szkolenia.

5. Test  ma formę  zamkniętą.  Na każde pytanie  przypadają  trzy odpowiedzi,  z  czego

tylko jedna jest prawidłowa. 

6. W przypadku niezaliczenia testu należy ponownie zapoznać  się  z treścią  szkolenia

i powtórzyć test.

7. Pod  koniec  pierwszego  semestru  starostowie  grup  proszeni  są  o  dostarczenie  do

biblioteki kart zaliczeniowych. 

8. Wpis z przedmiotu szkolenie biblioteczne: zaliczane jest na „zal.”, (nie na ocenę).

 

Informacje ogólne o Bibliotece Wyższej Szkoły Fizjoterapii:
1. Biblioteka Wyższej Szkoły Fizjoterapii gromadzi specjalistyczny księgozbiór zgodny

z profilem i kierunkami nauczania. Posiadamy bogatą kolekcję  publikacji z zakresu

fizjoterapii i kosmetologii oraz szeroko pojętych nauk medycznych. 
2. Biblioteka mieści się w budynku uczelni przy ul. Kościuszki 4 we Wrocławiu, sala 25,

4 piętro.

3. Adres strony internetowej: http://www.wsf.wroc.pl/strona/Biblioteka 

4. Biblioteka  jest  przeznaczona  dla  studentów  i  pracowników  Wyższej  Szkoły

Fizjoterapii. Osoby te mogą wypożyczać książki i płyty CD/DVD oraz korzystać ze

zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelni. Ze zbiorów bibliotecznych mogą także

korzystać  absolwenci  Wyższej  Szkoły  Fizjoterapii  oraz  studenci  innych  uczelni.

Osoby  te  mogą  korzystać  ze  zbiorów  wyłącznie  w  czytelni  (bez  możliwości

wypożyczania książek). 

Zasady wypożyczania książek i płyt CD/DVD:
1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia 5 książek na okres 1 miesiąca oraz 2 płyt CD/

DVD na okres 7 dni. Okres ten może zostać skrócony decyzją bibliotekarza.

2. Skrypty wydane przez Wyższą Szkołę Fizjoterapii Czytelnik ma prawo wypożyczyć

na okres jednego semestru.

3. Czytelnik  ma  prawo  do  jednorazowego  prolongowania  terminu  zwrotu  książek

o kolejny miesiąc. 

4. Za zgodą bibliotekarza istnieje możliwość prolongowania terminu zwrotu książek 

o trzeci i kolejny miesiąc. 

5. Przy wypożyczaniu książek należy okazać aktualną legitymację studencką, która

stanowi jednocześnie kartę biblioteczną. W celu wypożyczenia książek, Czytelnik

musi przybyć do biblioteki osobiście. 

6. Przy  prolongowaniu  terminu  zwrotu  książek,  Czytelnik  nie  musi  zgłaszać  się  do

biblioteki  osobiście.  Nie  jest  wymagane  okazanie  legitymacji  studenckiej.  Istnieje

możliwość  przedłużenia  terminu  zwrotu  drogą  mailową.  Adres  maila:

biblioteka@wsf.wroc.pl.  (odpowiadamy na każdego maila).  Termin zwrotu książek

również może prolongować osoba trzecia.
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7. Przy zwrocie książek, Czytelnik nie musi przychodzić do biblioteki osobiście. Nie jest

wymagane okazanie legitymacji studenckiej. Książki może zwrócić osoba trzecia.

8. Czytelnik  zobowiązany  jest  do  poszanowania  zbiorów  bibliotecznych  i  zgłaszania

zauważonych szkód. 

9. Za przetrzymanie książek i/lub płyt CD/DVD obowiązują kary w następującej formie: 

w przypadku pierwszego i drugiego spóźnienia, Czytelnik otrzymuje ostrzeżenie ustne

(bez żadnych konsekwencji finansowych),  za trzecim razem Czytelnik zobowiązany

jest zakupić do biblioteki książkę z zakresu fizjoterapii bądź kosmetologii. Ostrzeżenia

nie są anulowane z końcem semestru ani roku akademickiego. 

10. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek i płyt CD/DVD

odpowiada  Czytelnik.  W przypadku  zniszczenia  lub  zgubienia  książki  (płyty  CD),

Czytelnik jest  zobowiązany przekazać  do biblioteki nowy egzemplarz tego samego

tytułu.  Jeżeli  dana  publikacja  jest  niedostępna  na  rynku  wydawniczym,  wówczas

Czytelnik musi uzgodnić z bibliotekarzem, jaką inną książkę może zakupić. 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych w czytelni:
1. Czytelnia przeznaczona jest dla wszystkich studentów oraz pracowników Wyższej

Szkoły Fizjoterapii. 

2. Ze zbiorów bibliotecznych mogą  korzystać  również  absolwenci Wyższej Szkoły

Fizjoterapii i studenci innych uczelni.

3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

4. Korzystających  z  czytelni  obowiązuje  zachowanie  ciszy,  zakaz  używania

telefonów komórkowych oraz zakaz jedzenia i picia.

5. Czytelnicy  zobowiązani  są  do  poszanowania  zbiorów  bibliotecznych,  sprzętu

komputerowego i wyposażenia czytelni.

6. Korzystający z czytelni mają obowiązek pozostawić u bibliotekarza legitymację

studencką lub inny dokument tożsamości.

7. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism. Czasopisma

są udostępniane wyłącznie na miejscu.

8. W czytelni udostępnia się stanowiska komputerowe z Internetem przeznaczone do

pracy w zakresie pomocy naukowej. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

9. W  czytelni  można  korzystać  również  z  elektronicznych  baz  danych

udostępnianych  online.  Są  to  bazy  bibliograficzne  i  pełnotekstowe  z  różnych

dziedzin wiedzy. 

10. W czytelni  można korzystać  z  prac  magisterskich  i  licencjackich  absolwentów

naszej uczelni. Aby uzyskać wgląd do pracy, należy okazać pisemną zgodę swego

promotora.

11. Jeśli  Czytelnik  korzysta  ze  swoich  książek  lub  innych  materiałów  również

zobowiązany jest pozostawić u bibliotekarza legitymację studencką.

Katalogi w Bibliotece Wyższej Szkoły Fizjoterapii:
Biblioteka posiada trzy katalogi elektroniczne udostępniane online. Są to:

1. katalog główny

2. katalog czasopism

3. katalog prac dyplomowych i magisterskich

 

Biblioteka nie prowadzi katalogów tradycyjnych (kartkowych).

W  katalogu  głównym  wyszukujemy  książki,  wydania  seryjne  i  płyty  CD/DVD.  W  tym

katalogu możemy wyszukiwać publikacje poprzez poniższe kwerendy:
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- Autor – wpisujemy najpierw nazwisko autora książki (lub płyty CD), a następnie imię,

- Tytuł – wpisujemy fragment bądź cały tytuł książki,

- Hasło przedmiotowe – wyszukujemy książki na określony temat, 

W  katalogu  czasopism  możemy  sprawdzić,  czy  biblioteka  posiada  w  swych  zbiorach

określony tytuł czasopisma. W tym celu należy wpisać tytuł czasopisma. 

Możemy również  sprawdzić,  które  roczniki  i  numery  danego  czasopisma  są  dostępne  w

czytelni.
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Katalog prac dyplomowych i magisterskich został podzielony na trzy podkatalogi:

- prace dyplomowe – fizjoterapia, w tym katalogu możemy wyszukiwać prace licencjackie z 

fizjoterapii 

- prace dyplomowe – kosmetologia, możemy wyszukiwać prace licencjackie z kosmetologii

- prace magisterskie – katalog zawierający prace magisterskie z fizjoterapii

W katalogu możemy wyszukiwać prace poprzez kwerendy, tj.:

- Autor – wpisujemy nazwisko autora (studenta) pracy,

- Tytuł – wpisujemy fragment bądź cały tytuł pracy,

- Hasło przedmiotowe – wyszukujemy prace na określony temat,

- Rok – wyszukujemy prace obronione w danym roku kalendarzowym,

- Promotor – wpisujemy nazwisko danego promotora i wyszukujemy prace napisane pod jego

kierunkiem,

- Sygnatura (numer pracy) – możemy wyszukać poprzez numer pracy tylko w przypadku, gdy

już wcześniej korzystaliśmy z pracy i znamy jej numer. 
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Z prac magisterskich i licencjackich można korzystać  wyłącznie w czytelni.  Aby uzyskać

wgląd do pracy,  należy okazać  pisemną  zgodę  swojego promotora.  Obowiązuje całkowity

zakaz kopiowania prac licencjackich i magisterskich.

Czasopisma prenumerowane przez bibliotekę:
Biblioteka  prenumeruje  ok.  30  tytułów  czasopism  naukowych  i  fachowych  z  zakresu

fizjoterapii  i  kosmetologii.  Czasopisma  są  udostępniane  wyłącznie  w  czytelni.  Poniżej

zamieszczono  spis  najbardziej  znaczących  tytułów  czasopism.  Pozostałe  tytuły  można

wyszukać w katalogu czasopism.

„Fizjoterapia Polska”

„Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja”

„Medycyna Sportowa”

„Rehabilitacja w Praktyce”

„Postępy Rehabilitacji”

„Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja”

„Polish Journal of Cosmetology”

„Medycyna Estetyczna i Anti-Aging”

„Dermatologia Estetyczna”

„Beauty Forum”

„Akademia Paznokcia”

„Les Nouvelles Esthetiques” – edycja polska

Elektroniczne bazy danych udostępnianie online:
W bibliotece można uzyskać  login i hasło do elektronicznych baz danych udostępnianych

online.  Są  to  bazy  bibliograficzne  i  pełnotekstowe  z  różnych  dziedzin  wiedzy.  Wykaz

wszystkich  baz  danych  wraz  z  opisami  znajduje  się  na  stronie  internetowej  biblioteki  w

zakładce  „Bazy  danych”.  Na  stronie  internetowej  zamieszczono  szczegółową  instrukcję

korzystania z baz. 
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Poniżej prezentujemy bazy dotyczące wyłącznie nauk medycznych:

Rehabilitation & Sports Medicine Source

Baza  zawiera  pełne  teksty  artykułów  z  ponad  190  czasopism  naukowych  o  zasięgu

międzynarodowym z dziedziny fizjoterapii, rehabilitacji i sportu.

Medline

Baza  zawiera  informacje  z  dziedziny  medycyny,  pielęgniarstwa,  stomatologii,  weterynarii,

systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

Academic Search Complete

Baza danych  Academic  Search Complete jest  najcenniejszą  i  najobszerniejszą  na świecie  bazą

pełnotekstowych  publikacji  naukowych  z  różnych  dziedzin.  Obejmuje  ponad  7  900

pełnotekstowych czasopism. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło

11  900  czasopism  i  ponad  12  000  publikacji,  takich  jak  monografie,  raporty,  materiały

konferencyjne  itd.  W  bazie  zamieszczono  materiały  w  formacie  PDF,  których  zakres

chronologiczny sięga roku 1887.

Health Source: Nursing/ Academic Edition

Baza  zawiera  około  550  pełnotekstowych  czasopism  naukowych  z  wielu  dyscyplin

medycznych.  Baza  udostępnia  także  przewodnik  Lexi-PAL Drug  Guide,  zawierający  1 300

arkuszy  edukacyjnych  dla  pacjentów  na  temat  leków  generycznych  z  ponad  4 700  nazw

firmowych produktów. 

Health Source – Consumer Edition

Baza  jest  najbogatszą  z  dostępnych  dla  bibliotek  na  świecie  kolekcją  informacji  z  zakresu

zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne,

nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Baza

zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Podręczniki w wersji elektronicznej dostępne na platformie Ibuk Libra:
Biblioteka zapewnia dostęp do niektórych podręczników w wersji elektronicznej. Podręczniki

udostępniane są online na platformie Ibuk Libra. Każdy student, chcący korzystać z platformy

Ibuk  Libra,  musi  osobiście  zgłosić  się  do  biblioteki  po  indywidualny  numer  PIN.  Można

również napisać do Biblioteki maila z prośbą o przesłanie numeru PIN. Więcej informacji na

ten temat znaleźć można na stronie internetowej biblioteki w zakładce „Ibuk Libra”.
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