
Biblioteka Filologiczna Novum

Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki

bfn.amu.edu.pl

Biblioteka Filologiczna Novum 

zaprasza do zapoznania się z budynkiem, planem 

rozmieszczenia zbiorów i zasadami korzystania



Adres: Poznań,  al. Niepodległości 4 

Jak dotrzeć?

Widok od strony al. Niepodległości                                          Widok od ul. Kościuszki

bfn.amu.edu.pl



oraz  w Magazynie piwnicznym.

Biblioteka mieści się w budynku o szklanej elewacji przyległej do Collegium Novum, 

do której można dojść korytarzem od strony budynku głównego Collegium Novum, jak 

i bezpośrednio od ul. Kościuszki, gdzie znajduje się także podjazd dla osób z 

niepełnosprawnościami.

Informacje ogólne o bibliotece

Księgozbiór biblioteki to około 460 tys. wol. 

książek i czasopism rozmieszczonych 

na 4 tys. m2 powierzchni użytkowej, 

usytułowanych na trzech kondygnacjach z 

wolnym dostępem do półek, 

bfn.amu.edu.pl



BFN - to biblioteka 

z zakresem księgozbioru 

w ponad 100 językach świata  

z zakresu literatury, językoznawstwa

i nie tylko.



Wejście do biblioteki

bfn.amu.edu.pl

W czasie pandemii, odwiedzających  prosimy 

o zasłonięcie ust i nosa, oraz zdezynfekowanie dłoni.



- dla studentów - to jednocześnie Legitymacja studencka, 

którą należy zarejestrować w jednej z bibliotek UAM,

po założeniu konta bibliotecznego,

- dla pozostałych osób - karta, otrzymywana  w Wypożyczalni, 

po spełnieniu warunków omówionych w zasadach udostępniania. 

Opłatę za założenie konta bibliotecznego i przedłużanie na kolejny

rok (12 zł) można regulować:

- zdalnie za pomocą bankowości elektronicznej (Konto czytelnika,

przycisk w zakładce Przegląd lub Komunikaty),

- stacjonarnie podczas pierwszej wizyty w dowolnej bibliotece UAM.

Karta  biblioteczna



Jak założyć 

konto 

biblioteczne?

należy wejść na stronę internetową:

- Biblioteki Filologicznej Novum

bfn.amu.edu.pl

i postępować

zgodnie ze wskazówkami

- lub  Biblioteki Uniwersyteckiej

lib.amu.edu.pl



Jak założyć konto biblioteczne?

Krok 1.



Jak założyć konto biblioteczne?

Krok 2.
Wypełnij Formularz aktualnymi danymi

/podaj adres zameldowania/



Jak założyć konto biblioteczne?

Krok 3.

Masz już swoje konto biblioteczne !

Otrzymujesz 

informację 

z numerem 

tymczasowej 

karty 

bibliotecznej. 

Ale,  konto 

nie jest jeszcze 

aktywowane

i nie masz 

uprawnień do 

korzystania ze 

zbiorów.



Jak aktywować konto biblioteczne ?

Aby aktywować konto biblioteczne

i móc korzystać ze wszystkich bibliotek UAM, musisz:

zalogować się do 

swojego konta

i opłacić je zdalnie, 

lub zrobić to  przy        

najbliższej wizycie 

w dowolnej bibliotece.



Logowanie do swojego konta

Jeśli chcesz 

zdalnie  opłacić 

konto biblioteczne

zaloguj się. 

Podaj:

- tymczasowy numer 

karty bibliotecznej 

/podany wcześniej

przez system/ 

- i swoje hasło.



Jeśli,  nie aktywowałeś

jeszcze swojego konta,

blokadą jest właśnie to!

Opłać konto!

W innych przypadkach

blokadami mogą być:

-nieoddanie książek

w terminie,

- nieopłacenie kary

- inne sytuacje 

sygnalizowane przez 

system biblioteczny.

Blokady na koncie?



Opłata za korzystanie z systemu

umożliwia korzystanie ze wszystkich bibliotek UAM

Tutaj,

możesz skorzystać

z płatności 

elektronicznej.

Aby mieć pełne prawo 

do korzystania ze 

zbiorów systemu 

bibliotecznego UAM, 

wymagane jest jeszcze

wypełnienie deklaracji 

oraz aktywowanie  

konta przez 

bibliotekarza.



Twoje konto
Tutaj masz wgląd do informacji generowanych przez system 

biblioteczny: blokady,  wypożyczenia, zamówienia….



Twoja biblioteka 
Czekamy na Ciebie w naszej bibliotece !

Na naszej stronie znajdziesz zawsze aktualne godziny otwarcia BFN.



Korzystanie ze zbiorów



Zasady korzystania ze zbiorów BFN



Jak odszukać pozycję w katalogu on-line

Wyszukiwanie proste 

Krok 1. Odszukaj pozycję w Katalogu:  możesz to zrobić 

poprzez wyszukiwanie „Proste”



Wyszukiwanie proste

Krok 1. cd. 
Znajdziesz pozycję,  jeśli znasz - autora, lub tytuł, albo chcesz  

odszukać książkę wg dziedziny /przeszukiwanie przedmiotowe/.



Wyszukiwanie proste

Krok 2.   

Jeśli znasz tytuł, wpisz go w przeglądarkę katalogu 

np. Językoznawstwo 



Wyszukiwanie proste

Krok 2. cd.
Otrzymasz wyniki wyszukiwania z katalogu. Możesz teraz 

sprawdzić autora pozycji i lokalizację książki w bibliotekach 

systemu. Kliknij na jedną z nich. 



Wyszukiwanie proste

Krok 2. cd.
System podał informację: książka jest dostępna, znajduje się w 

Bibliotece Filologicznej Novum na Al. Niepodległości 4, możliwe  

jest jej zamówienie. Pozostaje wybrać opcję - „Zamów”



Wyszukiwanie proste 

Krok 3. 
Zamawiasz egzemplarz książki !  



Wyszukiwanie przez autora
np. Milewski Tadeusz



Wyszukiwanie przez autora



Wyszukiwanie przez autora

c.d.
Wybierz potrzebną pozycję np.



Wyszukiwanie przez autora   c.d.
Jeśli interesująca Cię pozycja jest niedostępna w BFN, to   

możesz ją zamówić w innej bibliotece i tam odebrać.



Wyszukiwanie zaawansowane
Jeśli nie znasz tytułu i autora możesz skorzystać z 

wyszukiwarki  z opcją „zaawansowane”



Wyszukiwanie  zaawansowane



Wyszukiwanie  zaawansowane
Np. poszukujesz książki, która ma w tytule  słowo: 

językoznawstwo  



Wyszukiwanie  zaawansowane - cd.
System wygeneruje wszystkie pozycje z poszukiwanym 

słowem



Jeśli potrzebujesz korzystać z książki dłużej, niż wyznaczył system,

możesz zdalnie przedłużyć termin jej oddania (zgodnie

z zasadami wypożyczania w danej bibliotece) jednak tylko pod

warunkiem, że inny czytelnik nie dokonał wcześniej rezerwacji on-line.

Jeśli tak się stało, musisz oddać książkę do biblioteki!

Prolongować możesz 7 dni przed datą zwrotu.

Rezerwacja wypożyczonej książki jest możliwa 14 dni przed datą zwrotu.

Aktualne informacje o zamówieniach i rezerwacjach dostępne są zawsze na 

Twoim koncie czytelniczym on-line.

Prolongaty (przedłużenie terminu zwrotu 

wypożyczonej książki)



Zwrot książek odbywa się z wykorzystaniem

wrzutni samoobsługowej, która znajduje się przed wejściem do biblioteki po

prawej stronie.

Należy pamiętać, że tutaj zwracamy wyłącznie książki wypożyczone z naszej

Biblioteki.

Można to zrobić w godzinach otwarcia budynku Collegium Novum, z użyciem karty 

Bibliotecznej, lub bez niej, osobiście lub też nie. 

Wrzutnia



1. Włóż swoją kartę biblioteczną w otwór 

znajdujący się po prawej stronie Wrzutni,

Na ekranie Wrzutni pojawi się informacja

o pozycjach, które masz aktualnie na koncie,

2. Połóż jedną! książkę na półce Wrzutni

i dokonaj zwrotu,

Na ekranie pokaże się stan Twojego konta

pomniejszony o oddaną książkę.

Jeśli masz więcej książek do zwrotu, każdą

z nich musisz położyć  na półce osobno.

Nie oddawaj we Wrzutni płyt CD !!!

3. Zabierz kartę biblioteczną po zwrocie książek.

Jak oddać książkę we Wrzutni BFN?

Z użyciem karty:



1. Wybierz dotykowo na ekranie Wrzutni

opcję „Otwórz”.

Otworzy się otwór Wrzutni, przez który

oddasz książkę, co  w konsekwencji

spowoduje systemowe

zaktualizowanie Twojego konta.

2. Połóż jedną! książkę na półce Wrzutni

i dokonaj zwrotu.

Na ekranie pokaże się informacja

„Zwrot został zarejestrowany”

Jeśli masz więcej książek do zwrotu, każdą z nich musisz położyć  na

półce osobno.

Pamiętaj – Nigdy nie oddawaj we Wrzutni płyt CD !!!

.

Jak oddać książkę we Wrzutni BFN?

Bez  użycia karty:



Bazy danych i materiały dostępne on-line



Bibliotekarze BFN zapraszają

do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Życzymy owocnych poszukiwań.


