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1. Wprowadzenie

Biblioteka Uniwersytetu Tohoku

• Rozmiar zbiorów: 4 miliony woluminów

• Historia
 Czerwiec 1907  : Założenie Cesarskiego Uniwersytetu Tohoku

 Czerwiec 1911  : Powstanie biblioteki uniwersyteckiej

(obecnie: Archiwum Uniwersyteckie na terenie kampusu Katahira)

 Maj 1949  : Przemianowanie Cesarskiego Uniwersytetu Tohoku

na Uniwersytet Tohoku (zgodnie z nowym systemem edukacji wyższej) 

 Listopad 1973   : Przeniesienie Biblioteki Głównej na kampus Kawauchi

1987   : Informatyzacja biblioteki

 Czerwiec 2007   : Obchody stulecia istnienia Uniwersytetu Tohoku

 Czerwiec 2011   : Obchody stulecia istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej

 Październik 2014 : Renowacja Biblioteki Głównej
5



Biblioteki Uniwersytetu Tohoku

Biblioteka Główna
(Kampus Kawauchi)

Biblioteka

Wydziału Medycyny
(Kampus Seiryo)

Biblioteka

Wydziału Rolnictwa
(Kampus Aobayama)

Biblioteka

Kita-Aobayama
(Kampus Aobayama)

Biblioteka

Wydziału Inżynierii
(Kampus Aobayama)

Inne biblioteki
(Kampus Katahira itd.)
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2. Biblioteka Główna



• Książki dla studentów studiów I stopnia

• Książki i inne materiały z dziedziny humanistyki

• Rozmiar zbiorów: ok. 2,8 miliona woluminów

（Całościowy rozmiar zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu 

Tohoku: 4 miliony woluminów)

2-1. Podstawowe informacje
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Budynek 1

Książki
－Podręczniki

－Pozycje naukowe

Piętra 1～3

Czasopisma

Piętro 4
Kolekcja starych

tekstów i innych

cennych pozycji

Budynek 2

9

Biblioteka Główna mieści się w dwóch budynkach:



Godziny otwarcia

• Dni robocze
Budynek 1 8：00 ～ 22：00
Budynek 2 8：45 ～ 17：00 

• Dni wolne
Budynek 1 10：00 ～ 22：00

Budynek 2 Nieczynny
＊Godziny otwarcia poszczególnych bibliotek różnią się.
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Korzystanie z biblioteki
Aby wejść na teren biblioteki, niezbędna jest legitymacja

studencka (lub pracownicza) albo karta biblioteczna.

Karta biblioteczna
（Inni studenci: studenci
zagraniczni na wymianie

studenckiej, wolni słuchacze
itp./Pracownicy uniwersytetu
– za wyjątkiem pracowników

naukowych）

Legitymacja pracownicza
（Pracownicy naukowi）

Legitymacja członkowska 
stowarzyszenia 
absolwentów

Legitymacja studencka
（Studenci studiów I, II i

III stopnia）
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Można tu zwracać

książki wypożyczone

z czytelni.

Recepcja
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2-2. Sposoby korzystania z 

biblioteki



Wyszukiwanie i lektura książek

Katalog internetowy

(OPAC)

Stanowiska czytelnicze

14



Ksero

Dostępne są trzy kserokopiarki w 

budynku 1 i dwie w budynku 2.

Kserowanie i

wypożyczanie materiałów

Wypożyczanie

Przy wypożyczaniu książek

niezbędna jest legitymacja lub

karta biblioteczna.

Książki można 
wypożyczać w 

automacie.
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Okres wypożyczenia i

dozwolona liczba egzemplarzy

Czytelnia Magazyn Czasopisma

Studenci studiów

I stopnia

10 egz.

3 tygodnie

25 egz.

6 tygodni

5 egz.

1 tydzień

Studenci studiów II 

i III stopnia

10 egz.

3 tygodnie

50 egz.

6 tygodni

5 egz.

1 tydzień

●Istnieje możliwość rezerwacji książek i przedłużania okresu wypożyczenia 

przez system „My Library”

●Warunki wypożyczania różnią się w zależności od biblioteki. 16



Komputery i dostęp do Internetu

Stanowiska komputerowe z 

dostępem do Internetu (75)

Drukarka (odpłatna)

Internet bezprzewodowy

Aby uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi, 

niezbędny jest identyfikator “sub ID”. 
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Automatyczna wypożyczalnia laptopów

Wypożyczenie Zwrot

Legitymacja/karta

biblioteczna Drzwiczki otworzą

się automatycznie

●: Wypożyczone

●: Dostępne
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Miejsca do nauki w grupie

Można tu dowolnie

zmieniać ustawienie

stolików i krzeseł.

Wydzielone boksy

przeznaczone do nauki w 

grupie. Zapewniają idealne

warunki do dyskusji itp.

Boksy
Otwarta przestrzeń 

do nauki

Sale do nauki

w grupie

Niezbędna jest 

rezerwacja. Salę

można zarezerwować

w systemie “My 

Library”. 19
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Jeśli masz pytania dotyczące

korzystania z biblioteki:

Chciałabym pożyczyć

książkę z innej biblioteki.

Nie umiem

wyszukiwać książek

w katalogu.

Poproś o pomoc dyżurnego
Recepcji Międzynarodowej

Jak można

podłączyc się do 

Internetu?



2-3. Plan biblioteki



Wejście

Ekspozycja czasowa Sala konferencyjna**Kawiarnia*

*Zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na teren czytelni → szczegóły na str.32

**Idealna do organizacji spotkań itp. Wymagana jest rezerwacja. 



Stanowiska

komputerowe (75)Boksy

Otwarta przestrzeń

do nauki

Sale do nauki w grupieMateriały audiowizualne

Najnowsze czasopisma

Wejście

23

Parter



Główna

recepcja

Dział referencyjny
★Recepcja 

międzynarodowa

Dział usług
międzybybliotecznych

24

Parter



Wydania

kieszonkowe i

duże formaty

Czytelnia

Książki

Słowniki i encyklopedie

Kolekcja pozycji wybranych przez

studentów

Kolekcja “Yukari” (książki autorstwa

pracowników i absolwentów Uniwersytetu Tohoku)

górna

dolna
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Przestrzeń

wypoczynkowa

Można tu

porozmawiać albo

coś przekąsić.
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Globalna sala naukowa

Można tu

rozmawiać.

Informatory dotyczące

stypendiów zagranicznych i

wymiany międzynarodowej, 

materiały do nauki języków, 

kącik książek dla studentów

zagranicznych, itp.
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Zakaz

rozmawiania

Prywatna sala badawcza
(Dostępna dla studentów studiów II i III 

stopnia oraz pracowników naukowych. 

Wymagana jest rezerwacja przez

system “My Library”).

Globalna sala referencyjna

Materiały ONZ i UE oraz kolekcja

materiałów związanych z wielkim

trzęsieniem ziemi w 2011 roku.
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Pracownicy naukowi Uniwersytetu

Tohoku, studenci studiów II i III stopnia

oraz studenci studiów I stopnia, którzy

uczestniczyli w spotkaniu orientacyjnym

dot. korzystania z magazynu, mają

samodzielny dostęp do zbiorów w 

magazynie.

Magazyn

Ponad 1,3 miliona woluminów



Budynek 2

Parter – stanowiska

czytelnicze

1&2 piętro – stanowiska

czytelnicze 30

Parter~piętro 2:

Czasopisma



Budynek 2

31

Piętro 3:

Kolekcje starych

i cennych

materiałów



Jak zachowywać się w bibliotece

●Telefon komórkowy należy wyciszyć. Dzwonić i odbierać rozmowy można w 

specjalnych boksach do tego przeznaczonych.

●Mokry parasol można zostawić przed wejściem do biblioteki na specjalnym 

stojaku.

●Nie zostawiaj rzeczy osobistych bez nadzoru. W razie potrzeby możesz 

skorzystać z zamykanych na klucz szafek na terenie biblioteki. Szafki są 

przeznaczone wyłącznie do użytku dziennego.

●Jedzenie na terenie biblioteki jest zabronione (za wyjątkiem kawiarni i 

przestrzeni wypoczynkowej). Napoje można wnosić na teren biblioteki 

wyłącznie w pojemnikach niegrożących rozlaniem (butelki, termosy itp). 

Obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

●Do magazynu nie wolno wnosić toreb i plecaków. W razie potrzeby należy 

skorzystać z zamykanych na klucz szafek znajdujących się przy wejściu.
32



Wyszukiwanie

materiałów i informacji

Ⅱ



OPAC to system umożliwiający 

wyszukiwanie w internetowym 

katalogu zbiorów bibliotecznych:

・książek

・czasopism

・materiałów audiowizualnych

1. Korzystanie z katalogu

internetowego (OPAC)

34



Katalog internetowy (OPAC) Uniwersytetu Tohoku
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Wyszukiwanie

szczegółowe

Wpisz dane szukanej

pozycji (autor, tytuł, 

wydawnictwo, numer

ISBN itp.)

1-1. Wyszukiwanie książek

35



Wybór kampusu

Wybór między wyszukiwaniem zbiorów

dostępnych na terenie uczelni oraz

wyszukiwaniem ogólnym.

36

1-1. Wyszukiwanie książek



Tu wpisz

wyszukiwane hasło

Sortowanie

wyników

wyszukiwania

37



Liczba wyników

wyszukiwania

Szczegóły znalezionych

pozycji – tytuł itd. (Więcej

szczegółów po kliknięciu

odnośnika)
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Dział, w którym

znajduje się książka

Numer inwentarzowy

(Najlepiej go sobie

zapisać – będzie

potrzebny.)

Numer inwentarzowy znajduje się na

grzbiecie książki.

39
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Wpisz tytuł czasopisma
×Nie wpisuj numeru.

×Nie jest możliwe wyszukiwanie

po tytule lub autorze artykułu.

Jeśli istnieje wiele

pozycji o zbliżonym

tytule, wybierz opcję

wyszukiwania

pełnego tytułu.

Jeśli wyników wyszukiwania

będzie zbyt wiele, możesz

ograniczyć wyszukiwanie do 

czasopism.

×Nie wpisuj roku

publikacji.

1-2. Wyszukiwanie czasopism



41

Sprawdź lokalizację

czasopisma, 

klikając na numery

tomów.

Informacja o 

dostępności wersji

elektronicznej

Koniecznie!

Lokalizacja: Biblioteka Wydziału

Ekonomii na kampusie Kawauchi



Lokalizacja czasopism w Bibliotece Głównej

Uniwersytetu Tohoku

• Lokalizacja czasopism

Budynek 2

Parter：Czasopisma japońskie od A do I

1. piętro：Czasopisma japońskie od J do 

Z/Czasopisma zachodnie A

2. piętro：Czasopisma zachodnie od A do Z

• Czasopisma są uszeregowane w kolejności

alfabetycznej wg tytułów.
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2. Korzystanie z baz danych



Wyszukiwanie > Bazy

danych i narzędzia

Dostęp do baz danych

44



2-1. CiNii Articles

• Baza artykułów obejmująca 17 milionów

artykułów opublikowanych w Japonii.

• 4 miliony artykułów dostępnych online.

• Zawiera dane bibliograficzne artykułów.

45
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Wyszukiwanie 

japońskich artykułów.

・Część tekstów jest 

dostępna online.



Lista wyników wyszukiwania

47

Tytuł czasopisma, numer

i data publikacji

Autor

Abstrakt

Tytuł artykułu



Szczegóły znalezionych pozycji

Informacja o 

dostępności

pełnego tekstu

artykułu online

Dane bibliograficzne

Inne opcje dostępu do szukanej pozycji

NDL: Biblioteka Kongresowa

CiNii Books: Biblioteki uniwersyteckie

LINK: Czasopisma elektroniczne

OPAC: Biblioteka Uniwersytetu Tohoku

48



2-2. Science Direct

• Jedna z największych baz czasopism i
książek elektronicznych. 

• Obejmuje ponad 2,500 czasopism
elektronicznych i 35,000 ebooków z 
dziedziny nauki, technologii, 
medycyny i nauk społecznych
opublikowanych przez Elsevier. 

• Dostęp ograniczony do terenu uczelni.

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Pełny tekst artykułu
jest dostępny online.

51

2-2. Science Direct
Przykładowe wyniki wyszukiwania



2-3. Web of Science

• Obejmuje wszystkie dziedziny badań. 

• 12,000 wpływowych czasopism

opublikowanych od roku 1900.

• Dane bibliograficzne.

• Informacje o autorze.

• Dostęp do wersji elektronicznej czasopism

subskrybowanych przez uczelnię. 

• Dostęp ograniczony do terenu uczelni.
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Wpisz hasła wyszukiwania, 

np. education* Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/



50

Link do elektronicznej

wersji tekstu online.

Sprawdź dostępność

w bibliotece

uniwersyteckiej.

Kliknij tytuł, by zobaczyć

szczegółowe informacje.

54

Przykładowe wyniki wyszukiwania



2-4. Scopus

• Nauki przyrodnicze, nauki społeczne i

humanistyczne

• Część tekstów jest dostępna online.

• Szeroki zasób danych: jedna z największych

baz danych bibliograficznych. 

• Ponad 22,000 czasopism opublikowanych od 

lat 60.

• Dostęp ograniczony do terenu uczelni.
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Przykładowe wyniki wyszukiwania

Sortowanie
wyników

wyszukiwania

Liczba artykułów
cytujących znalezione

pozycje. 

57
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Dostęp do pełnej wersji tekstu online

LINK: sprawdź, czy

Uniwersytet Tohoku 

subskrybuje dane

czasopismo.

Sprawdź dostęp na

stronie wydawcy.



2-5. Dostęp spoza uczelni

Sposób na uzyskanie dostępu do 

czasopism i książek elektronicznych

spoza terenu uczelni

GakuNin

59
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Wejdź na stronę indeksu

czasopism elektronicznych

i kliknij tutaj. 

2-5. Dostęp spoza uczelni



Zobaczysz listę baz

danych dopuszczających

dostęp spoza uczelni oraz

link do pliku z instrukcjami. 

61

2-5. Dostęp spoza uczelni



Wpisz identyfikator

Tohokudai ID i hasło.

62

2-5. Dostęp spoza uczelni
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Inne usługi

Ⅲ
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1. Korzystanie z Internetu w bibliotece*

・Na komputerze bibliotecznym →Wpisz identyfikator Tohokudai ID

・Aby podłączyć własne urządzenie do sieci Wi-Fi

→Wpisz identyfikator Sub ID

Czym jest Tohokudai ID?

Tohokudai ID to identyfikator, który otrzymuje każdy student 

Uniwersytetu Tohoku. Jest wydawany w zabezpieczonej kopercie i

składa się z dwóch liter i ośmiu cyfr, np. ab12345678.

Czym jest Sub ID?

Sub ID to identyfikator, który możesz skonfigurować samodzielnie. 

Identyfikator Sub ID jest niezależny od numeru legitymacji

studenckiej i Tohokudai ID. Aby korzystać z identyfikatora Sub ID, 

musisz go najpierw zarejestrować.

Identyfikator Sub ID jest niezbędny do korzystania z Wi-Fi.

*Dotyczy Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych. W niektórych bibliotekach

mogą obowiązywać inne zasady.
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Jak zarejestrować Sub ID

Identyfikator Sub ID jest niezbędny do korzystania z uniwersyteckiej

sieci Wi-Fi (eduroam).

①Zaloguj się na stronę: https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet

②Wybierz opcję “Regist SubID”, by zarejestrować swój Sub ID.

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, wpisz:

Nazwę użytkownika: (Sub 

ID)@student.tohoku.ac.jp

Hasło: Hasło przypisane Sub ID

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet


2. Strona internetowa biblioteki

②
①

③

④

①Katalog internetowy

②Bazy danych, książki i czasopisma 
elektroniczne, itp.

③Informacje dotyczące wszystkich
bibliotek Uniwersytetu Tohoku

④System „My Library” 66



2-1. System “My Library”
My Library to system umożliwiający internetowy dostęp do takich funkcji jak

przedłużanie terminu wypożyczenia, zamawianie kopii pozycji dostępnych w 

innych bibliotekach, itp. Zaloguj się przy użyciu Tohokudai ID.  

●Lista wypożyczonych

pozycji

●Sprowadzanie książek 

z innego kampusu oraz 

bibliotek innych uczelni.

●Rezerwacja sali do 

nauki.

Jeśli korzystasz z białej lub żółtej karty bibliotecznej, aby uzyskać dostęp do My Library, 

musisz się najpierw zarejestrować. Podanie możesz złożyć w Dziale Referencyjnym. 



2-2. Sprowadzanie książek i

artykułów

• Książki dostępne na innym kampusie

→ możesz zamówić przez OPAC

• Książki z bibliotek innych uniwersytetów

• Kserokopia artykułów lub książek dostepnych
na innym kampusie lub w bibliotece innej
uczelni

→ skorzystaj z funkcji wypożyczania
międzybibliotecznego / zamów kserokopię

68



Zamawianie książek z innych
kampusów/Rezerwacja

materiałów wypożyczonych

69

Rezerwacja materiałów przez OPAC
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Zaloguj się do My 

Library

Na japońskiej wersji strony

znajdziesz bezpośredni

odnośnik.

Wypożyczanie międzybiblioteczne i 

zamawianie kserokopii materiałów



My Library

71



Pamiętaj, by wybrać
najbliższą filię

biblioteki jako miejsce
odbioru zamówionych

materiałów.

72

Wypożyczanie międzybiblioteczne i 

zamawianie kserokopii materiałów



2-3. Rezerwacja sal

Wybierz salę i

termin

rezerwacji.

・Sala do nauki w grupie

・Prywatna sala badawcza itp.
73



3. Recepcja 

Międzynarodowa



Recepcja Międzynarodowa
Masz pytania? Pomoże ci

75



3-1. Zapytaj pracownika biblioteki

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Nasi pracownicy odpowiedzą na pytania dotyczące korzystania z Biblioteki 

Uniwersytetu Tohoku po angielsku i w innych językach.

Drogą

emailową
Telefonicznie

Na wideoczacie



Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student

77

@TUL_Global



Bibilioteka Główna Uniwersytetu Tohoku

Dział Referencyjny

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Przewodnik po bibliotece Uniwersytetu Tohoku, 2017


