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Pierwsze kroki w Bibliotece Głównej WAT
Biblioteka	 Główna	 Wojskowej	 Akademii	

Technicznej	w	Warszawie	powstała	w	1951	r.,	
wraz	z	powołaniem	Akademii.	Od	1957	r.	mie-
ści	się	w	obecnym	budynku,	zaprojektowanym	
przez	inż.	Tadeusza	Rupniewskiego,	przy	ulicy	
gen.	W.	Urbanowicza	2.	W	latach	2010–2013	
gmach	został	gruntownie	odnowiony	i	przysto-
sowany	do	nowych	potrzeb.	Biblioteka	nieustannie	
stara	się	doskonalić	swoją	ofertę,	wprowadzając	
nowe	usługi,	które	są	odpowiedzią	na	potrzeby	
użytkowników.	

Przekraczający	próg	Biblioteki	użytkownicy	mają	
do	dyspozycji	infokiosk,	dzięki	któremu	w	bardzo	szyb-
ki	sposób	uzyskają	informację	na	temat	rozmieszczenia	
wszystkich	agend.	A	mogą	skorzystać	z	dwóch	Wypoży-
czalni	(Akademickiej	i	Beletrystycznej),	Czytelni	Technicz-
nej	i	Społeczno-Ekonomicznej	oraz	Czytelni	Czasopism,	
a	także	Ośrodka	Informacji	Naukowej.	Jednak	organizacja	
przestrzeni	w	Bibliotece	nie	ogranicza	się	tylko	do	zor-
ganizowania	dostępu	do	jej	zasobów	w	wypożyczalniach	
czy	czytelniach.	Dla	współczesnego	użytkownika	niezwy-
kle	ważny	jest	także	dostęp	do	sieci	bezprzewodowej,	
komputerów	czy	skanerów.	Na	terenie	całej	Biblioteki	
działa	bezprzewodowe	wi-fi.	Dodatkowo	dla	studentów	
przeznaczone	są	cztery	sale	nauki,	w	których	można	spę-
dzać	czas	nie	tylko	na	nauce.	W	sali	katalogowej	przy-
gotowano	stanowiska	komputerowe	z	dostępem	do	In-
ternetu,	gdzie	użytkownicy	mogą	zamawiać	książki	czy	
sprawdzić	stan	swojego	konta.	Natomiast	w	czytelniach	
mogą	także	zeskanować	fragment	książki.	Biblioteka	ofe-
ruje	swe	usługi	przez	sześć	dni	w	tygodniu,	od	poniedział-
ku	do	piątku	w	godz.	8:00–19:00,	oraz	w	soboty	w	godz.	
9:00–16:00.	Obecnie	bardzo	istotnym	narzędziem	wyko-
rzystywanym	w	kontaktach	z	użytkownikami	jest	stro-
na	internetowa	Biblioteki	(www.bg.wat.edu.pl).	Znajdu-
ją	się	tam	wszystkie	najważniejsze	informacje	związane	
z	funkcjonowaniem	i	działalnością	 instytucji,	takie	 jak:	
aktualności,	obowiązujące	regulaminy,	dostęp	do	kata-
logu	oraz	zasobów	elektronicznych,	dane	kontaktowe	
czy	nowości.	Biblioteka	posiada	również	profile	w	me-
diach	społecznościowych	(Facebook,	Instagram),	które	
wykorzystywane	są	do	komunikacji	z	użytkownikiem,	
ale	także	do	promocji	Biblioteki.	

Biblioteka Główna WAT oferuje 
• zbiory	drukowane	do	wypożyczenia	oraz	na	miejscu
(podręczniki,	skrypty,	instrukcje	itd.);

• kolekcję	nowości,	w	wolnym	dostępie,	w	Wypoży-
czalni	Akademickiej;

• zasoby	elektroniczne	(pełnotekstowe,	bibliograficz-
no-abstraktowe);

• stanowisko	do	czytania	norm	on-line,	zgodnie	z	zasa-
dami	Polskiego	Komitetu	Normalizacyjnego;

• szkolenia	dla	użytkowników	(podstawowe	oraz	spe-
cjalistyczne);

• pomoc	w	wyszukiwaniu	źródeł	informacji,	niezbęd-
nych	w	pracy	naukowej	i	dydaktycznej;

• zestawienia	tematyczne;
• konsultacje	dla	doktorantów;

• usługi	on-line:	dostęp	do	konta	Czytelnika	(spraw-
dzanie	stanu	swojego	konta	z	możliwością	przedłu-
żania	terminu	zwrotu,	monitorowania	terminu	zwro-
tu,	zmiany	hasła,	aktualizacji	danych,	opłaty),	Zapytaj
bibliotekarza,	Zamawianie kopii,	Płatności on-line,	Za-
proponuj kupno;

• sale	nauki	indywidualnej;
• kabiny	nauki	 indywidualnej	w	Czytelni	Technicznej
i	Społeczno-Ekonomicznej;

• stanowisko	 dla	 osób	 słabowidzących,	 dostępne
w	Czytelni	Technicznej	i	Społeczno-Ekonomicznej;

• dostęp	do	komputerów	oraz	skanerów;
• bezpłatne	wi-fi	na	terenie	Biblioteki.

Jak zapisać się do Biblioteki?
• Elektroniczna	Legitymacja	Studencka	(ELS)	pełni	jed-
nocześnie	rolę	karty	bibliotecznej.	Po	jej	otrzymaniu
studenci	zobowiązani	są	do	sprawdzenia	aktywności
swojego	konta	bibliotecznego.	Wystarczy	zalogo-
wać	się	do	katalogu	on-line	(login:	PESEL,	hasło:	imię
ojca)	 i	sprawdzić	poprawność	danych	osobowych.
Internetowe	konto	biblioteczne	zawiera	pełne	dane
personalne	użytkownika.	Dane	podlegają	ochronie,
zgodnie	z	Ustawą	z	dn.	29	sierpnia	1997	r.	o ochronie
danych osobowych	i	służą	wyłącznie	do	egzekwowania
zobowiązań	Użytkownika	wobec	Biblioteki.	Użyt-
kownik jest zobowiązany do bieżącej aktuali-
zacji swoich danych osobowych, w tym szcze-

to	jeden	z	trzech	ważnych	„kosmicznych” projektów,	
w	które zaangażowana	jest	warszawska	uczelnia	woj-
skowa.	WAT	jest	liderem	międzynarodowego	konsor-
cjum,	którego	zadaniem	jest	opracowanie	satelitarne-
go	systemu	obserwacji	Ziemi.	Wojskowa	Akademia	
Techniczna,	we współpracy	z	jednym	z	największych	
koncernów w	tym	sektorze,	przygotowuje	dla	Euro-
pejskiej	Agencji Kosmicznej	studium	wykonalności
multimisyjnej	platformy satelitarnej.	To uniwersalne	
urządzenie	będzie	wykorzystywane	do	wojskowych,	
cywilnych	i	naukowych	zastosowań.	Narzędzia	opra-
cowane	przez	naukowców	Instytutu	Systemów	Infor-
matycznych	Wydziału	Cybernetyki	WAT	wykorzy-
stywane	są	również	w	celach	wyłącznie	militarnych.	

Wystawa	jest	prezentowana	w	BGWAT	na	antresoli	
oraz	holu	głównym.	Jej	uzupełnieniem	jest,	prezentowana	
w	holu,	ekspozycja	pt.	Naród, który traci pamięć przestaje 
być narodem,	która	przedstawia	historię	Polski	od	mo-
mentu	utraty	niepodległości	do	czasu	 jej	odzyskania	
i	ukonstytuowania.	Przybliżono	m.in.	wybrane	sylwetki	
kreatorów	niepodległości:	Ignacego	Paderewskiego,	Jó-
zefa	Piłsudskiego,	Wincentego	Witosa,	Gabriela	Naru-
towicza,	Romana	Dmowskiego	i	wielu	 innych	„ojców	
niepodległości”.	W	gablotach	umieszczono	różnorod-
ne	wydawnictwa	dotyczące	tego	okresu	historycznego	
oraz	wyjątkowe eksponaty	ze	zbiorów	Biblioteki,	a	także	
z	prywatnych	kolekcji	pracowników.

Działalność	kulturalna	w	Bibliotece	Głównej	WAT	
ma	długoletnią	tradycję	i	jest	elementem	celowego	działa-
nia,	które ma	za	zadanie	oddalenie	biblioteki	od	głęboko
zakorzenionego	w	świadomości	społecznej	stereotypu	

jedynie „wypożyczalni	książek”.	Ponadto	promuje unika-
towe	zbiory	biblioteczne,	jest	często	odzwierciedleniem	
działań	Akademii	oraz	aktywizuje	pracowników	do	zgła-
szania	nowych	propozycji	czy	inicjatyw.	Często	mobilizu-
je	bibliotekarzy	do	zaprezentowania	własnych	pasji	czy	
wyjątkowych	kolekcji.	Za	pośrednictwem	tej	aktywności	
realizowane	są	funkcje	popularyzowania	czytelnictwa,	
przybliżania	osiągnięć	naukowych	danej	uczelni,	a	także	
promowania	osiągnięć	naukowo-technicznych	i	kultural-
no-artystycznych
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gólnie danych kontaktowych.	Należy	pamiętać,	
że	konto	biblioteczne	ważne	jest	jeden	rok	akademic-
ki	(do	31	października).	Każdego	roku,	w	październi-
ku,	po	otrzymaniu	nowego	hologramu,	konto	należy	
prolongować	na	kolejny	rok	akademicki	w	Wypoży-
czalni	Akademickiej.	

Udostępnianie zbiorów
• Biblioteka	Główna	udostępnia	swe	zbiory	poprzez	
wypożyczenia	standardowe	(na	miesiąc	 lub	na	se-
mestr),	krótkoterminowe	(najwcześniej	1	godzinę	
przed	zamknięciem	Biblioteki	na	noc	lub	weekendo-
wo)	oraz	na	miejscu,	w	czytelniach.	Z	wypożyczeń	
mogą	skorzystać	wszystkie	uprawnione	osoby,	tzn.	
pracownicy	oraz	studenci	wszystkich	rodzajów	stu-
diów	WAT,	posiadający	aktywne	konto	biblioteczne.	
Na	miejscu,	w	czytelniach,	ze	zbiorów	mogą	korzy-
stać	wszystkie	zainteresowane	osoby,	bez	koniecz-
ności	zakładania	konta. 

Zamawianie książek
• Zamawianie	książek	realizuje	się	poprzez	elektronicz-
ny	katalog	Biblioteki	dostępny	on-line.	Zamówiona	
książka	jest	gotowa	do	odbioru	w	Wypożyczalni	Aka-
demickiej	do	30	min.	od	momentu	zamówienia.	Za-
mówiona	książka	czeka	do	odbioru	w	Wypożyczalni	
Akademickiej	dwa	tygodnie.	Po	tym	terminie,	jeżeli	
nie	zostanie	odebrana	przez	danego	użytkownika,	
zamówienie	jest	anulowane	na	jego	koncie,	a	książka	
trafia	do	magazynu.

Wypożyczanie książek
• studenci	WAT	–	15	woluminów	na	30	dni,	w	tym	pod-
ręczniki,	skrypty	i	instrukcje	na	okres	1	semestru;

• studenci	dwóch	kierunków	WAT	–	25	woluminów	
na	30	dni;

• książki	z	Czytelni	można	wypożyczyć	krótkotermi-
nowo,	najwcześniej	1	godzinę	przed	zamknięciem	
Biblioteki	na	noc	lub	weekendowo.	Zwrot	materia-
łów	wypożyczonych	krótkoterminowo	musi	nastąpić	
najpóźniej	1	godzinę	po	otwarciu	Czytelni	w	następ-
nym	dniu	roboczym.

Przedłużanie oraz zwrot wypożyczonych 
książek

• użytkownicy	mogą	wielokrotnie	przedłużać	wypo-
życzone	książki.	Prolongata	możliwa	jest	tylko	wów-
czas,	gdy	książka	nie	 jest	zamówiona	przez	innego	
użytkownika;

• uwaga: prolongaty należy dokonywać przed 
upływem terminu zwrotu;

• zwrotu	wypożyczonych	książek	można	dokonywać	
całodobowo	poprzez	samoobsługową	wrzutnię,	która	
znajduje	się	z	lewej	strony	budynku	przy	wejściu	głów-
nym	do	Biblioteki	lub	w	Wypożyczalni	Akademickiej.	

W	razie	 jakichkolwiek	pytań	zapraszamy	bezpo-
średnio	do	Ośrodka	Informacji	Naukowej	który	czyn-
ny	jest	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	8:00–19:00,	
a	także	do	kontaktu	poprzez	usługę	Zapytaj bibliotekarza 
(http://asklib.wat.edu.pl)	 lub	telefonicznie	(tel.	261	839	
087)	i	mailowo	(e-mail:	oin@wat.edu.pl).

Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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