
 

Charakterystyka katalogu 

 

Katalog on-line Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk zawiera :  

- wszystkie książki nabyte od początku 1998 roku  

- wszystkie czasopisma  

- stare druki, nabyte od początku 1998 roku; w całości skatalogowany zbiór 

XVI-wiecznych druków obcych  

- obiekty kartograficzne, nabyte od początku 2003 roku  

- starsze publikacje sukcesywnie przenoszone z katalogów tradycyjnych  

 

Wyszukiwanie książek w katalogu (instrukcja) 

Wyszukiwanie pozycji można rozpocząć na stronie głównej katalogu, wykorzystując 

ogólny indeks zawierający słowa kluczowe z tyłów, autorów i nazw serii 

 



Korzystanie z pozostałych indeksów:  

 

- Wyszukiwanie alfabetyczne - przy szeregowaniu w indeksach alfabetycznych system 

nie rozróżnia małych i wielkich liter oraz znaków diakrytycznych poszczególnych 

języków; tytuły dzieł drukowanych innym alfabetem są transliterowane na alfabet 

łaciński według odpowiednich norm  

 

 

 

Wyszukiwanie po słowach - korzystając z indeksów słów kluczowych należy używać 

znaków diakrytycznych; w wyszukiwanych terminach można stosować w dowolnych 

miejscach znak maskujący: * zastępujący część wyrazu.  

 



 

 

Przed przystąpieniem do wyszukiwania można ograniczyć zakres przeszukiwanych 

opisów do konkretnej kolekcji lub wybranego języka publikacji, można także wybrać 

sposób sortowania wyników wyszukiwania  

 



 

 

Wyszukiwanie zaawansowane - umożliwia ono wyszukiwanie w wielu indeksach 

jednocześnie. Wystarczy wpisać w odpowiednich polach słowa z tytułu, hasła 

przedmiotowego lub autora (domyślny operator AND). W wyniku wyszukiwania 

otrzymamy opisy, które zawierają wszystkie wymienione słowa. Użycie operatora OR 

między słowami da nam wynik w postaci opisów zawierających co najmniej jedno z 

wymienionych słów, natomiast użycie operatora NOT spowoduje wyszukanie opisów, 

które nie zawierają wpisanego po nim słowa. 

 

Przykłady: 

Ziółkowski Janusz AND Poznań 

 



 

 

- wynik: 

 



 

 

Ziółkowski Janusz OR Poznań 



 

 

- wynik: 



 

 

Ziółkowski Janusz NOT Poznań 

 



 

 

- wynik: 



 

 

Zamawianie elektroniczne książek  

Aby zamówić książkę, należy najpierw zalogować się do systemu: 

 



 

 

a następnie wyszukać żądaną książkę w katalogu: 

 



 

 

Jeśli książka jest udostępniana na zewnątrz i nie jest wypożyczona, widnieje przy niej 

przycisk ‘zamów’, na który należy kliknąć. Otworzy się okno, w którym należy 

potwierdzić operację: 

 



 

 

Po ponownym kliknięciu przycisku ‘zamów’ system potwierdza przyjęcie zamówienia: 

 



 

 

Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający kartę elektroniczną uaktywnioną w 

Bibliotece PTPN i uaktualnione konto czytelnika. Osoby nie spełniające powyższych 

warunków, proszone są o zgłoszenie się do Wypożyczalni. Zamawiać można wyłącznie 

pozycje udostępniane na zewnątrz (z opcją „zamów” w katalogu komputerowym). 

Czas realizacji zamówienia 1 godz., odbiór książek w Wypożyczalni w godzinach pracy 

Biblioteki w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

Czas realizacji zamówień składanych bezpośrednio w Bibliotece – jak dotychczas - do 15 

minut. UWAGA ! 

Chcąc odebrać książkę tego samego dnia, należy złożyć zamówienie przez Internet – 

przynajmniej godzinę przed zamknięciem magazynów czyli: 

w okresie letnim (20.06-20.09): w pon., wt., czw. i pt. 9.00-13.00; w środy 12.00-17.45; 

poza okresem letnim: pon.-śr. 9.00-15.45; czw. – pt. 11.00 – 17.45; 

 

 



Konto czytelnika 

Po zalogowaniu się do swojego konta (zob. rys. powyżej) czytelnik może przejrzeć listę 

wypożyczonych przez siebie książek oraz przedłużyć samodzielnie wybrane pozycje 

 

 

może również przejrzeć listę złożonych zamówień : 



 

oraz przeczytać komunikaty (informacje o ewentualnych blokadach, karach, 

przetrzymanych egzemplarzach itp.): 
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