Wstęp
Biblioteka WWW umożliwia zdalne przeglądanie zasobów skomputeryzowanej biblioteki.
Korzystając z komputera z dostępem do Internetu każdy użytkownik może przeglądać katalog biblioteki.
Dodatkowo czytelnicy biblioteki (tj. osoby zapisane do danej biblioteki) mogą sprawdzić stan swojego konta.

- przeszukiwanie katalogu biblioteki;

- przeszukiwanie kartoteki zagadnieniowej;

- umożliwia sprawdzenie stanu swojego konta;
- pomoc w pliku PDF;

Przed rozpoczęciem wyszukiwania, należy wybrać w lewym górnym rogu, katalog konkretnej biblioteki, która nas interesuje.
Opcja ta jest dostępna tylko gdy do programu Biblioteka WWW podłączonych jest więcej niż jeden katalog biblioteczny.

Wyszukiwanie pozycji w katalogu
Funkcja umożliwia wyszukiwanie wybranych pozycji z katalogu zasobów biblioteki.
Program pozwala na wyszukiwanie jednocześnie od jednego do trzech kryteriów wybranych spośród 15 dostępnych : Autor,
Tytuł, Hasło itp…

Aby dodać kolejne kryterium należy kliknąć na ikonę

Podczas wyszukiwania według więcej niż jednego kryterium, kryteria składowe mogą być połączone spójnikiem i albo lub.
Spójnik i oznacza, że oba kryteria składowe muszą być spełnione, aby pozycja znalazła się na liście pozycji wyszukanych.
Spójnik lub oznacza, że wystarczy aby jedno z kryteriów składowych było spełnione.
Aby zadać kryterium wyszukiwania, należy: wybrać kryterium z listy pomocniczej rozwijanej,

•

wskazać czy program ma szukać opisów "zaczynających się od" czy "zawierających" szukaną frazę,

•

następnie do znajdującego się obok pola wpisać wartość i kliknąć na przycisk

•

lub klawisz ENTER. Po zatwierdzeniu wyszukiwania wyświetli się tabela z danymi bibliograficznymi pasującymi do
wskazanego kryterium.
Aby wyświetlić szczegółowe informację o danej pozycji należy kliknąć na ikonę Info . W ten sposób zostanie uaktywniona
interaktywna informacja bibliograficzna. Aktywne linki pozwalają na bardzo szybkie przeszukiwanie całego katalogu
bibliotecznego.

Informacje o egzemplarzach

Po podświetleniu danego opisu bibliograficznego, uaktywni się nowa tabela z egzemplarzami, która zawiera informację na
temat ich dostępności:
•

wolny,

•

zarezerwowany,

•

wypożyczony.

UWAGA!
Po każdorazowym zakończeniu pracy, konto czytelnika winno być zamknięte poprzez funkcję "Wyloguj".

Wyszukiwanie w kartotece zagadnieniowej
Kartoteka zagadnieniowa zawiera opisy bibliograficzne ewidencjonowanych zagadnień wg różnych typów dokumentów.
Wyszukiwanie pozycji zaewidencjonowanych w kartotece zagadnieniowej odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie w
katalogu. Za pomocą wskazanych kryteriów, tj.:
Autor, Tytuł, Hasło itp…

Logowanie do biblioteki
Aby sprawdzić konto biblioteczne użytkownik powinien zalogować się do biblioteki (nie jest to konieczne przy
przeszukiwaniu katalogu). Po wybraniu opcji użytkownik przechodzi do tabeli logowania.

Sprawdzenie konta jest funkcją dostępną dla czytelników, którym w bibliotece zostały przydzielone loginy i hasła. Ze stanem
swojego konta można zapoznać się wyłącznie po zalogowaniu się. Opcja ta podaje podstawowe dane osobowe oraz
informuje czytelnika o: dokumentach wypożyczonych, datach ich wypożyczeń i terminach zwrotu.

