
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków

Biblioteka –
pierwsze kroki



Godziny otwarcia
Uwaga: w związku z ograniczeniami 
pandemicznymi poniższy harmonogram może 
ulegać zmianie, dlatego zanim nas odwiedzisz, 
zajrzyj do Aktualności

• Wypożyczalnia
p. 122
poniedziałek, czwartek: 12.00-18.00
wtorek, środa, piątek: 10.00-15.00

• Czytelnia
p. 121
poniedziałek – piątek: 10.00-18.00

• Fonoteka
p. 118
poniedziałek, czwartek: 12.00-18.00
wtorek, środa, piątek: 10.00-15.00

• Pracownia kserograficzna
p.120
poniedziałek – piątek: 10.00-14.00

https://www.amuz.krakow.pl/biblioteka/aktualnosci/


Katalogi
tu wyszukasz interesujące Cię materiały

Dostępne katalogi

• Katalog Główny

• Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut

• Katalog prac dyplomowych, 
magisterskich i doktorskich

Katalogi kartkowe są obecnie 
wyłączone z użytkowania

https://katalogkrak.cyfronet.pl/search/query?theme=AMUZ
http://149.156.54.39/prezentacja/Default.aspx
http://149.156.54.37/wwwisis/MGR_AM.01/form.htm


Wypożyczalnia
tu zapiszesz się do Biblioteki, odbierzesz i 
zwrócisz zamówione książki lub nuty

Karta zapisu Zakładanie konta

• Wypełnij czytelnie Kartę zapisu, 
którą otrzymasz na miejscu.

• Wpisz adres zamieszkania taki jaki 
podałeś w Dziekanacie.

• Na podstawie karty zapisu 
bibliotekarz założy Ci konto 
tradycyjne oraz elektroniczne.



Wypożyczalnia
składanie zamówienia na książki lub nuty

• Zamawiasz wyłącznie drogą elektroniczną, a następnie w kolejnym dniu roboczym

zgłaszasz się po odbiór zamówienia.

• Książki zamawiasz bezpośrednio poprzez Katalog Główny.

• Nuty możesz zamówić:
– bezpośrednio poprzez Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut,

– pośrednio, tzn. po wyszukaniu publikacji w Katalogu Głównym wysyłasz e-mail     

na adres biblioteka@amuz.krakow.pl. W tytule wiadomości wpisujesz ZAMÓWIENIE, 

a w treści dane bibliograficzne publikacji: nazwisko autora, tytuł utworu, sygnatury –

najlepiej kilka, jeżeli jest więcej egzemplarzy.

• Pamiętaj, że nie wypożycza się prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Po 

wyszukaniu konkretnej pozycji w Katalogu prac dyplomowych, magisterskich i 

doktorskich, wyślij e-mail na adres biblioteka@amuz.krakow.pl. W tytule wiadomości 

wpisz ZAMÓWIENIE PRACY DYPLOMOWEJ, a w treści jej dane bibliograficzne: nazwisko 

autora, tytuł, sygnaturę. Będziesz mógł przejrzeć pracę w Czytelni.

https://katalogkrak.cyfronet.pl/search/query?theme=AMUZ
http://149.156.54.39/prezentacja/Default.aspx
mailto:biblioteka@amuz.krakow.pl
http://149.156.54.37/wwwisis/MGR_AM.01/form.htm
mailto:biblioteka@amuz.krakow.pl


Wypożyczalnia
aby wypożyczyć książkę lub nuty, musisz na 
miejscu wypełnić lub podpisać rewers

Rewers na nuty • Rewers na nuty znajdziesz na miejscu i 
wypełnisz go własnoręcznie po otrzymaniu 
zamówionego egzemplarza.

• Wypełniając rewers na nuty, dokładnie 
przepisz sygnaturę z wypożyczanego 
egzemplarza (nie zapomnij o dodatkowych 
symbolach, np. m.p., d.p.).

• Pamiętaj o wypełnieniu wymaganych pól w 
obu kolumnach.

• Rewers na książkę wydrukuje się 
automatycznie w Wypożyczalni. Wystarczy, 
że go podpiszesz, odbierając zamówiony 
egzemplarz.



Wypożyczalnia
ważne uwagi

• Zamówione materiały odbierz jak 
najszybciej, gdyż po 7 dniach zamówienie
zostanie anulowane. 

• Łączna ilość wypożyczonych pozycji nie 
może przekraczać 20 egzemplarzy.

• Biblioteka wypożycza zbiory na okres 6 
miesięcy. Po upływie tego czasu możesz 
jednak prolongować (przedłużyć) okres 
wypożyczenia.

• Jeżeli nie korzystasz już z wypożyczonych 
pozycji, zwróć je jak najszybciej.

• Jeśli zgubisz książkę lub nuty albo 
wypożyczony egzemplarz ulegnie 
zniszczeniu, nie podejmuj działań sam, lecz 
skontaktuj się z Biblioteką jak najszybciej.



Fonoteka
tu odbierzesz i zwrócisz zamówione nagrania 
(CD, DVD i in.) lub posłuchasz ich na miejscu
• Aby zamówić nagranie, przeszukaj najpierw Katalog 

Główny, a następnie wyślij e-mail z zamówieniem. 

Jeżeli dany tytuł nie figuruje w Katalogu Głównym, 

wyślij wiadomość z zapytaniem o poszukiwane 

nagranie.

• Zamówienia i zapytania należy kierować na adres 

fonoteka@amuz.krakow.pl, wpisując w tytule 

ZAMÓWIENIE, a w treści: nazwisko kompozytora, tytuł 

utworu, wykonawcę (jeśli to konieczne) oraz sygnatury 

(jeśli nagranie zostało znalezione w Katalogu 

Głównym).

• Aby wypożyczyć nagranie, musisz na miejscu wypełnić 

rewers (taki sam, jak w rewers na nuty w 
Wypożyczalni).

• Jeśli jesteś studentem lub doktorantem, możesz 

wypożyczyć nagranie tylko na 1 dobę lub weekend. 
Pedagodzy ustalają termin zwrotu z bibliotekarzem.

https://katalogkrak.cyfronet.pl/search/query?theme=AMUZ
mailto:fonoteka@amuz.krakow.pl


Czytelnia
tu popracujesz na miejscu

• W Czytelni znajdziesz encyklopedie, informatory, 
słowniki, leksykony, wybrane tytuły książkowe 
poświęcone muzyce i dziedzinom pokrewnym 
oraz czasopisma w bieżącej prenumeracie. 
Wykaz materiałów wraz z lokalizacją 
na półkach znajdziesz w katalogu kartkowym.

UWAGA: obecnie z katalogu kartkowego mogą 
korzystać tylko pracownicy, więc nie bój się ich 
zapytać.

• Możesz kopiować materiały z Czytelni w 
Pracowni Kserograficznej. Zgłoś taki zamiar 
pracownikowi i pozostaw swoją legitymację.

• Czytelnia wyposażona jest w dwa stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu.



Wypożyczalnia międzybiblioteczna

• Brakuje poszukiwanego tytułu książki, 
nut, czasopisma w naszej Bibliotece? 
Możesz skorzystać z wypożyczenia 
międzybibliotecznego z innej 
biblioteki krajowej.

• Złóż w tym celu zamówienie drogą 
elektroniczną na adres: 
wm@amuz.krakow.pl

• W zamówieniu podaj dokładne 
dane bibliograficzne poszukiwanej 
pozycji, tj. autora, tytuł, miejsce i rok 
wydania.

mailto:wm@amuz.krakow.pl


Katalog Główny online
zasady korzystania

Jeśli chcesz tylko przeglądać katalog, nie musisz się logować. 



Katalog Główny online
logowanie

• Jeśli chcesz wypożyczyć interesujący Cię tytuł, musisz się zalogować. Pamiętaj, że aby 

móc się zalogować, musisz wcześniej zapisać się do Biblioteki.

• Nr karty to Twój numer legitymacji. Hasło to Twój PESEL. 



Katalog Główny online
Twoje konto elektroniczne

• W zakładce Dane czytelnika możesz zmienić swoje hasło logowania.

• Przypomnienie o terminie zwrotu wysyłane jest automatycznie na Twój adres e-mail 

podany przy zapisie do Biblioteki.

• Przyciskiem Prolonguj możesz przedłużyć okres wypożyczenia.



Katalog Główny online
wyszukiwanie

• Wpisz hasło wyszukiwawcze, tzn. autora lub tytuł szukanej pozycji i kliknij przycisk 

„szukaj”.

• Ikonka przy wybranym egzemplarzu poinformuje Cię, czy jest to książka, nuty, 

płyta, czasopismo.

• Zwróć uwagę na to, czy i gdzie pozycja jest dostępna.

• Pamiętaj o kolejnych stronach przeglądania.



Katalog Główny online
zawęź wyniki wyszukiwania

• Po wpisaniu hasła wyszukiwawczego, możesz jeszcze sprecyzować swoje 

wyszukiwanie według konkretnych kategorii.

• Listę możliwych kategorii znajdziesz po lewej stronie ekranu.



Katalog Główny online
zamawianie

• Jeśli jesteś zalogowany, możesz od razu zamówić wybraną publikację lub dodać ją do Twojego 

schowka.

• Pamiętaj, że opcja zamawiania poprzez ten katalog dotyczy aktualnie tylko książek. Wyszukane 
w katalogu nuty lub nagrania musisz zamówić, wysyłając e-mail - odpowiednio albo do 

Wypożyczalni albo do Fonoteki.



Katalog Główny online
zamawianie

Żeby zamówić publikację przechowywaną w schowku, kliknij 

najpierw w jej tytuł – zostaniesz przeniesiony na stronę zamawiania.



Katalog Główny online
zamawianie

• Ostatnim etapem składania zamówienia jest jego potwierdzenie.

• Pamiętaj, by przyjść do Wypożyczalni po odbiór swojego zamówienia w ciągu 
7 dni roboczych. W przeciwnym razie Twoje zamówienie zostanie anulowane.



Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
wyszukiwanie

• Karty tego katalogu są uporządkowane alfabetycznie, głównie według nazwisk 

kompozytorów. Wyjątek stanowią wydania zbiorowe (np. Sonatiny na fortepian, 

Orchesterstudien), których trzeba szukać poprzez tytuł.

• Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, najpierw musisz wybrać z listy pierwszą literę.



Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
wyszukiwanie

• Po wybraniu odpowiedniej litery, kliknij w interesujący Cię zakres wyszukiwania 

(podkatalog). 

• Następnie poruszaj się strzałkami - cyfra oznacza, o ile kart przesuniesz katalog.



Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
zamawianie

• Jeśli znajdziesz interesujący Cię egzemplarz, kliknij w przycisk „Zamów tę pozycję”.

Uwaga: ten katalog nie informuje o tym, czy zamawiana pozycja jest w danym momencie dostępna – może 

być wypożyczona.

• Następnie wypełnij formularz zamówienia (pomiń numer karty), w którym możesz wpisać dowolną ilość 

egzemplarzy (sygnatur) tego samego utworu.

• Jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe, skorzystaj z opcji: Pomoc.



Katalog prac dyplomowych, 
magisterskich i doktorskich
wyszukiwanie

• Katalog Prac Dyplomowych, Magisterskich i Doktorskich obejmuje prace 

obronione na Akademii Muzycznej w Krakowie.

• W celu wyszukania pracy, wpisz pojedyncze słowo:

– nazwisko, np. Kowalski (nie: Kowalski Jan),

– termin określający przedmiot pracy, np. jazz (nie: muzyka jazzowa).

http://149.156.54.37/wwwisis/MGR_AM.01/form.htm


Katalog prac dyplomowych, 
magisterskich i doktorskich
zamawianie

• Zwróć uwagę, czy autor wyraził zgodę na udostępnianie swojej pracy. Jeśli praca nie posiada 

takiego oświadczenia, skontaktuj się z Biblioteką.

• Pamiętaj, że nie wypożycza się prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Po wyszukaniu 
konkretnej pozycji, wyślij wiadomość na adres biblioteka@amuz.krakow.pl. W tytule wpisz 

ZAMÓWIENIE PRACY DYPLOMOWEJ, a w treści jej dane bibliograficzne: nazwisko autora, tytuł, 

sygnaturę.

• Będziesz mógł przejrzeć zamówioną pracę w Czytelni.

• Pamiętaj, że zabronione jest kopiowanie prac dyplomowych jakąkolwiek techniką.

mailto:biblioteka@amuz.krakow.pl


E-zasoby
• Zapoznaj się także z tekstowymi i dźwiękowymi bazami danych, do 

których Akademia Muzyczna w Krakowie wykupiła licencję. 

• Na terenie uczelni (w Czytelni i Fonotece lub na dowolnym komputerze 

podpiętym do wewnętrznej sieci Ethernet lub Wi-Fi) dostęp do nich nie 

wymaga logowania. O możliwość korzystania zdalnego zapytaj, 
wysyłając e-mail na adres fonoteka@amuz.krakow.pl lub 

biblioteka@amuz.krakow.pl

• Oxford Music Online – to pakiet publikacji elektronicznych o charakterze 

encyklopedycznym. Zawiera: Grove Music Online, The Oxford Dictionary 

of Music, The Oxford Companion to Music.

• JSTOR – to cyfrowa platforma udostępniająca zagraniczne czasopisma 

naukowe. Licencja obejmuje czasopisma o tematyce muzycznej.

• Naxos Music Library – to kolekcja obejmująca nagrania audio różnych 

wytwórni, m.in.: Chandos, EMI Classics, Harmonia Mundi, Naxos, RCA 

Records, Sony Classical, Teldec, Warner Classics.

Posłuchać tu możesz nie tylko muzyki klasycznej, ale również 

współczesnego jazzu, bluesa, muzyki pop, czy klasycznego rocka. 

Do nagrań zwykle dołączony jest plik tekstowy z opisem. Ponadto 

w serwisie znajdziesz noty biograficzne wielu kompozytorów 

i wykonawców, słownik terminów muzycznych i in.

Pamiętaj, by po skorzystaniu z bazy Naxos, wylogować się.

http://www.oxfordmusiconline.com/
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/book/omo_gmo
http://www.oxfordmusiconline.com/page/The-Oxford-Dictionary-of-Music
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199579037.001.0001/acref-9780199579037
http://www.jstor.org/
https://amuzkrakow.naxosmusiclibrary.com/


Zapraszamy!


