
BUW w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Święta Trzech Króli 
 
Biblioteka będzie nieczynna w dniach 23-27 grudnia, 30 grudnia – 1 stycznia, a także 6 
stycznia. Uwaga! W dniach 28-29 grudnia i 2-5 stycznia BUW będzie czynny w godz. 8-21. 
 
BUW dla sów 
 
W czasie zbliżającej się zimowej sesji egzaminacyjnej BUW, podobnie jak w poprzednich 
latach, będzie czynny do 5 rano. Tegoroczna zimowa edycja akcji „BUW dla sów” rozpocznie 
się 22 stycznia o godz. 22 i potrwa do 5 rano 3 lutego 2018 r. 
 
 
Przez te dwa tygodnie BUW będzie czynny w dni powszednie od godz. 8 do godz. 5 rano 
następnego dnia. W soboty BUW będzie czynny w godz. 9-21, a w niedziele w godz. 15-20. 
 
BiblioWawa 
 
18 grudnia 2017 r. siedem warszawskich uczelni uruchomiło usługę wzajemnego 
wypożyczania zbiorów drukowanych swoim studentom i pracownikom. W projekcie biorą 
udział biblioteki główne następujących uczelni:a 
 
Akademia Pedagogiki Specjalnej, 
 
Akademia Wychowania Fizycznego, 
 
Politechnika Warszawska, 
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
 
Wojskowa Akademia Techniczna, 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
 
Uniwersytet Warszawski. 
 
Wystarczy zarejestrować się w bibliotece macierzystej (studentów i pracowników UW 
zapraszamy do BUW), a potem udać się do wybranych bibliotek partnerskich. 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu BiblioWawa znajdą Państwo na stronie 
http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl. 
 
 
Szkolenia z cyklu Napisz z nami tekst naukowy 
 
 
Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń przygotował drugą edycję szkoleń Napisz z 
nami tekst naukowy. Szkolenie cieszące się dużym zainteresowaniem w ubiegłym 
roku akademickim, zostało teraz poszerzone o nowe zajęcia m. in. warsztat z 
zaawansowanych funkcji MS Word i warsztat z obsługi menedżera bibliografii Citavi. 
Ogółem proponujemy Państwu dwadzieścia szkoleń, które w różny sposób 
przygotowują do pisania tekstów naukowych. Oprócz tego przygotowaliśmy także 
dwa szkolenia nt. oceny wyników działalności naukowej (bibliometria i altmetria), a 
także podstawowe szkolenie z prawa autorskiego. 
 
Z ofertą bezpłatnych szkoleń w BUW można zapoznać się na stronie: 
http://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/. 
 
 
Punkt obsługi użytkownika anglojęzycznego 
 
 
Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla studentów anglojęzycznych, w którym można 
uzyskać informacje na temat BUW, a także zapisać się na szkolenia. 
 
Pokój 141 (obok Informatorium), czynny w dni powszednie w godz. 9-16 
 
Telefon: +48 22 55 25 181 
 
E-mail: askalibrary.buw@uw.edu.pl 
 
Zapraszamy studentów na następujące szkolenia w języku angielskim: 

https://maps.google.com/?q=23-27+grudnia&entry=gmail&source=g
http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/
http://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/
mailto:askalibrary.buw@uw.edu.pl


 
Library instruction - wprowadzenie do zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie (prezentacja i oprowadzanie). 
Information sources and search tools - wprowadzenie do korzystania z katalogu online 
bibliotek UW, zasobów elektronicznych UW, multiwyszukiwarki, zasobów open access oraz 
narzędzia do zarządzania bibliografią Mendeley. 
Databases - wprowadzenie do korzystania z zasobów elektronicznych UW. 
Terminy szkoleń dostępne na stronie www BUW: http://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/ 
 
 
The Library Information Point for International Students 
 
 
We invite the international students to the Library Information Point where they can get to 
know the University of Warsaw Library better: from the main regulations and registration to 
the wide variety of collections (printed and online). 
 
They can also join the scheduled trainings (see the trainings agenda here) 
 
Registration for the trainings and any questions: askalibrary.buw@uw.edu.pl 
 
Contact us: +48 22 55 25 181 
 
Visit us: Room 141 (next to Information Desk, level 1) 9AM-4PM 
 
The Library of the University of Warsaw invites English speaking students to join library 
trainings: 
Library instruction - general information on library use and services and research support. 
 
Information sources and search tools - introduction to the University of Warsaw libraries 
online catalogue, e-resources at the University of Warsaw, multisearch discovery tools, other 
catalogues and open access resources, Mendeley – bibliographic manager. 
 
Databases - introduction to databases offered at the University of Warsaw. 
 
 
W imieniu wszystkich pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 
życzymy Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia i 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! 
 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
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