
Si të futesh në Bibliotekat Universitare? 

Ky tutorial do t'ju prezantojë të gjitha informacionet që ju nevojiten për të përdorur dhe për të hyrë 

në Bibliotekat e UniFI (Universiteti i Firences) gjatë gjithë periudhës suaj të shkëmbimit. 

Menyra e hyrjës. 

Hyrja në Bibliotekë është nëpërmjet përdorimit të kartës magnetike personale, e cila u jepet të 

gjithë studentëve të regjistruar në Universitetin e Firences ("carta dello studente") dhe të gjithë 

stafit të Polo delle Scienze Sociali. 

Ju lutemi vini re se, për ata që u japin kartën e tyre të tjerëve, hyrja është e çaktivizuar për 72 orë. 

→ Sjellja në Bibliotekë 

Përdoruesit janë të detyruar të mbajnë një sjellje të ndershme, korrekte dhe respektuese, në 

përputhje me dispozitat e artit. 17 të Rregulloreve të Sistemit dhe Shërbimeve Të Bibliotekave 

Universitare. Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi. 

Në veçanti, nuk lejohet: 

• Të shqetësojmë veprimtarinë e studimit 

• Përdor celularin 

• Të konsumojë ushqim dhe pije; një shishe ujë është e lejuar 

• Dëmtoni materialin dhe pajisjet në Bibliotekë 

• Bëni shenja ose shkruani në libra dhe dokumente të Bibliotekës 

• Zëni stacionet e studimit duke lënë objekte. Ata do të konsiderohen të lirë 

• Përdorni kutitë e depozitave jashtë orarit të hapjes së Bibliotekës. Është e ndaluar të 

mbahen çelësat përtej këtij afati. 

→ Këshillohet të mos lëmë pa mbikëqyrje librat dhe gjerat personale. 

Biblioteka e Shkencave Sociale, e krijuar në vitin 1999 dhe fillimisht e përbërë nga 7 biblioteka, që 

nga 9 shkurti 2004 ka përuruar selinë unike brenda kampusit të Novolit. Struktura i shërben fushave 

të ekonomisë, ligjit, sociologjisë dhe politikës. 

→ Localizohet në kët adres: 

➢ Via delle Pandette, 2 – 50127. · Mappa 

- Tel. 055.2759879 – E-mail: scienzesociali@sba.unifi.it 

https://www.unifi.it/tesserastudente
https://www.sba.unifi.it/p71.html
https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+di+Scienze+Sociali+-+UniFi/@43.8030841,11.1940745,12z/data=!4m5!1m2!2m1!1sBiblioteca+di+Scienze+sociali+dell%26+Universit%C3%A0+degli+studi+di+Firenze,+Viale+Giovan+Battista+Morgagni,+57,+50134+Firenze,+Italia!3m1!1s0x132a56ac296e8477:0xaef031ad2a6b3561?hl=it
mailto:scienzesociali@sba.unifi.it


- Sherbimi i huazimit: 055.2759826/7 - bssloan@sba.unifi.it 

- Huazimi ndër-biblioterkorë:  prestito@unifi.it 

 

→ Simas orareve  në figurë: 

 Lunedì        Martedì     Mercoledì      Giovedì      Venerdì      Sabato 

    8.30-19.00      8.30-19.00     8.30-19.00    8.30-19.00    8.30-19.00       chiuso 

 

Biblioteka ka një trashëgimi prej rreth 900,000 vëllimesh, kryesisht në dispozicion në një raft të hapur 

tematik prej 16 km, dhe garanton akses në koleksione të shumta dhe burime dixhitale. Këto 

koleksione, të cilat janë gjithashtu të përbëra nga bërthama të rëndësishme historike dhe fonde të 

veçanta, janë përshkruar në Carta delle collezioni.  

Biblioteka strehon Bibliotekën e Gazetave të Universitetit (Emeroteca)  dhe Qendrën Evropiane të 

Dokumentimit (Centro di Documentazione Europea.) 

Ky ofron rreth 1000 stacione studimi dhe është i pajisur me dhoma të posaçme dhe një klasë të pajisur 

që përdoret për trainim kërkimor. Biblioteka organizon turne të udhëhequra dhe promovon ngjarje 

dhe projekte (eventi e progetti) arsimore, kulturore dhe sociale në bashkëpunim me institucione të 

tjera. 

Çfarë është OneSearch? 

OneSearch  është ndërfaqja e re që ju lejon të kërkoni libra, revista, artikuj, libra elektronikë, 

objekte dixhitale në pronësi të bibliotekave ose të aksesueshme online, falas ose me abonim, që vijnë 

nga sisteme të shumta si katalogët, arkivat me akses të hapur, platformat e botuesve, bazat e të 

dhënave. Shkarko udhëzuesin e shkurtër. Scarica la breve guida. 

→ Tutorial në Youtube 

• Si të kërkosh një libër-Come cercare un libro 

• Shembuj të kërkimit të librave e-libra-Esempi di ricerca di e-book 

 

mailto:bssloan@sba.unifi.it
mailto:prestito@unifi.it
https://www.sba.unifi.it/p500.html
https://www.sba.unifi.it/p219.html
https://www.sba.unifi.it/p287.html
https://www.sba.unifi.it/p333.html
https://www.sba.unifi.it/p1574.html
http://onesearch.unifi.it/
https://www.sba.unifi.it/upload/depliant%20onesearch%202021.pdf
https://youtu.be/jlqpBdIhx4Q
https://youtu.be/Tg4U1tZnFPM


→ Mos harroni të futeni në: 

• Hyni në profilin tuaj 

• Rezerve ose bëj kërkesa  

• Përmirësoni kërkimin: Nëse OneSearch e di se kush jeni dhe cilat janë disiplinat tuaja të synuara, 

rezultatet do të jenë më të rëndësishme. 

Sistemi i Bibliotekës Universitare. 

Për shkak të pandemikës Covid-19, tani për të hyrë në bibliotekat e Universitetit është e nevojshme 

të bëhet një rezervim me sistemin e vetëm universitar, është e mundur të rezervosh tani vetëm për dy 

ditët në vazhdim, jo për ditën e tanishme. 

• A dëshiron të rezerosh një vend për të studiuar në bibliotekë? 

Zgjidh shërbimin posto studio in biblioteca dhe pastaj sala di lettura që deshironi. 

• A doni të merrni libra të prenotuar, të kërkoni një libër me huazim, të kërkoni informacion? 

Përzgjidhni Servizio prestito e informazioni. 

• Për kthimin e librave vetëm nuk është e nevojshme të rezervësh 

Mos harro! 

• Është e detyrueshme: përdorimi i maskës kirurgjikale dhe sanimit të duarve nëpërmjet presidisë së 

vënë në dispozicion në dhoma, mbani distancën prej të paktën 1 metër (rekomanduar 1.80 m), 

shmangni mbledhjet. 

• Vetëm vendi i caktuar duhet të jetë i zënë, në mënyrë që të lehtësohet gjurmimi. 

• Nëse ndryshoni mendje ose nuk mund të vini, anuloni ose modifikoni rezervimin (cancella o 

modifica la prenotazione ) tuaj për t'u lejuar të tjerëve të hyjnë. 

→ Lexoni më shumë se si të hyni tëk modalità d’accesso (English version) – Lexoni pyetjet 

e bëra shpesh në Domande frequenti. 

https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/
https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/
https://www.sba.unifi.it/Article1262.html
https://www.sba.unifi.it/Article1263.html
https://www.sba.unifi.it/FAQ-index-myfaq-yes-id_cat-33.html


 

Rezervim për të hyrë në bibliotekë. 

Për Vitin Akademik 2020-2021, Universiteti i Firences ka miratuar një sistem të ri interaktiv të 

quajtur "Rezervimi i vendeve të punës dhe shërbimeve", i cili mund të konsultohet për të identifikuar 

orarin dhe dhomat e studimit në dispozicion në bibliotekat e ndryshme të Universitetit. 

Për të hyrë në "Rezervimin e vendeve dhe shërbimeve" së pari duhet të vizitoni faqen e internetit:  

https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/BIBL/index.php 

Ndryshoni gjuhën e faqes sipas dëshirës midis italishtes, anglishtes dhe spanjishtes. 

Rezerve vendin tënd: 

Për shkak të emergjencës në vazhdim COVID-19, nëse doni të hyni në bibliotekë, së pari duhet të 

rezervoni vendin tuaj. Ka dy hapa që duhet të ndjekësh. 

− Rezervimi i ndenjëses. 

− Hyni në komplekset e mësimdhënies. 

Para se të hyni në çdo hap, duhet së pari "Login", për identifikimin tuaj (futni ID-në e përdoruesit dhe 

fjalëkalimin).  

 

 

 

https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/BIBL/index.php


• Hapi i parë: Rezervimi i ndenjëses. 

Nga faqja e parë, kliko në "Nuova prenotazione". 

 

Pastaj do të keni mundësinë të bëni rezervimin e ulsës . Kliko në skemën e "Nuova prenutazione", 

një faqe e re do të shfaqet me një seri qelizash. 

Çdo qelizë është e përbërë nga një grup shërbimesh, shërbimi për të cilin dëshironi të kërkoni një 

takim, vendin dhe datën e emërimit. 

Duke klikuar në linkun: “Verifica Disponibilità” 

 



Do të keni mundësinë të zgjidhni kohën që ju përshtatet dhe pastaj të prenotoni vendin tuaj në 

bibliotekë. 

Pastaj dritarja e konfirmimit do t'ju tregojë hyrjen e saktë të rezervimit. 

 

→ Pas konfirmimit të rezervimit: 

Ju do të merrni një e-mail të përmbledhur në adresën tuaj institucionale email - treguar në profil, me 

informacion të mëtejshëm për qasje në bibliotekë. 

Pas përfundimit të procesit të rezervimit të ndenjëseve, ju do të jeni në gjendje të konsultoheni dhe të 

menaxhoni rezervimet tuaja nëpërmjet tab "Gestisci prenotazione”. 



 

 

 

 

 

 

Klikimi në tabin "Gestisci prenotazione" do të hapë një faqe tjetër ku mund të shikoni të gjithë listën e 

rezervimeve të bëra. 

Pas një konfirmimi, ju do të keni mundësinë të modifikoni, fshini ose anulloni rezervimin e bërë më parë, 

brenda të njëjtave kushte të procedurës së rezervimit, një email që konfirmon anullimin ose modifikimin do 

të mbërrijë në adresën tuaj të postës institucionale. 

 

• Hapi i dytë: Hyr në bibliotekë. 

→ Studenti mund të hyjë në bibliotekat në kohën dhe vendin që ka rezervuar, nëpërmjet përdorimit të 

kartës magnetike personale (carta dello studente). 

Ose 

→ Me kodin QR mund të merrni në adresën: https://qraccess.unifi.it/ duke përdorur kredencialet e 

account-it suaj personalë. 

https://www.unifi.it/tesserastudente
https://qraccess.unifi.it/


 


