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poniedziałek–piątek 9:00-16:00

Biblioteka udostępnia wszystkim zainteresowanym:

 podstawową literaturę z zakresu farmacji i nauk pokrewnych: książki i czasopisma, w tym najnowszą literaturę zagraniczną,

 podręczniki i skrypty,
 encyklopedie, słowniki językowe i terminologiczne,
 bieżącą prasę codzienną i tygodniki.
Księgozbiór Czytelni rozmieszczony
w działach, na opisanych regałach.

jest

tematycznie

Informację o zbiorach zgromadzonych w Bibliotece można
uzyskać w katalogach online:
Książki:

http://medline.gumed.edu.pl/farm/zwar/
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przy wybraniu lokalizacji: Czytelnia Bibl. Wydz. Farmaceutycznego

Biblioteka realizuje zamówienia międzybiblioteczne
w ramach systemów:

 doc@med (krajowe)
 Subito (zagraniczne)
Na terenie Biblioteki dostępny jest
bezprzewodowy internet:
sieć: biblioteka, hasło: biblioteka

Gdańsk 2015
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 Chemical Abstracts na platformie SciFinder
 platforma Medicines Complete:
Martindale - The Complete Drug Reference
Pharmaceutical Excipients
Stockley's Drugs Interactions
Clarke's Analysis of Drugs and Poisons
Herbal Medicines
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Wszystkie e-zasoby dostępne są ze strony Biblioteki w zakładkach: Zasoby/e-książki, bazy danych.
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Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych (na noc)
pozycji z księgozbioru Czytelni, każdorazowo za zgodą dyżurującego bibliotekarza, który określa termin zwrotu.
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Biblioteki.

Prawo do tego typu wypożyczeń mają wszyscy zapisani do
Biblioteki.

Prawo do tego typu wypożyczeń mają wszyscy zapisani do
Biblioteki.

Zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać:

Zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać:

Zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać:

 przed otwarciem Biblioteki – do skrzynki zwrotów

 przed otwarciem Biblioteki – do skrzynki zwrotów

 przed otwarciem Biblioteki – do skrzynki zwrotów

 w godzinach otwarcia Biblioteki – bezpośrednio do

 w godzinach otwarcia Biblioteki – bezpośrednio do

W przypadku nieoddania książek w terminie naliczane są –
zgodnie z cennikiem – kary za każdy przekroczony dzień/wol.
Szczegóły na stronie internetowej:
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umieszczonej w przedsionku korytarza przed wejściem do Dziekanatu
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