
Slajd 1: Na czarnym tle przypominającym tablicę szkolną biały napis: Katalog Biblioteczny czyli 
krótko o tym, jak szukać i odnaleźć książkę oraz inne dokumenty. Poniżej dłoń z białą kredą 
trzymaną w palcach. Slajd 2: Na czarnym tle białe napisy: Indeks, Kliknij na wybrane zagadnienie, 
W dowolnym momencie samouczka wrócisz do indeksu przez przycisk. 1. Co to jest katalog? 
2. Odrobina historii 3. Logowanie 4. Prolongata 5. Koszyk 6. Audiobooki 7. Wyszukiwanie proste 
8. Wyszukiwanie zaawansowane 9. Bibliografia regionalna 10. Katalog zagadnieniowy. Slajd 3: Na 
czarnym tle biały tekst: Co to jest katalog? Najprościej - to spis wszystkich książek znajdujących 
się w bibliotece. Rozpoczynając naszą przygodę z katalogiem elektronicznym warto pamiętać, że 
szukając interesującej nas pozycji przeszukujemy bazę główną, czyli zbiory Biblioteki Głównej, 
wszystkich podległych jej czytelni i filii bibliotecznych. Bazę przeszukujemy pod kątem 
odpowiedniej frazy, tytułu, autora, hasła przedmiotowego. Po lewej stronie czarno-biała fotografia 
przedstawiająca tradycyjny kartkowy katalog biblioteczny. Slajd 4: Na czarnym tle biały tekst: 
Odrobina historii. Historia katalogów sięga czasów starożytnych, kiedy powstawały biblioteki 
w Grecji, Egipcie, Babilonie czy Syrii. Pierwszym liczącym się katalogiem był katalog Biblioteki 
Aleksandryjskiej. Liczył 500 000 zwojów rękopisów. Zbiór opracował bibliotekarz, Kallimach 
z Cyreny (III w. p.n.e.). Katalog obejmował 120 ksiąg, a opisy zbiorów zawierały nazwiska, tytuły, 
elementy biograficzne autorów, uwagi krytyczne. W średniowieczu głównym centrum gromadzenia
ksiąg był klasztor. Po wynalezieniu druku, ceny książek spadły i powstawało coraz więcej bibliotek.
Gdy zbiory zaczęły przekraczać 400 000 egzemplarzy, potrzeba prostego opracowania książek była 
niezbędna. Katalog stał się bardziej usystematyzowany. Bibliografia: Bieńkowska B., Książka na 
przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, Głombiowski K., Encyklopedia współczesnego 
bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976. Po lewej stronie czarno-biała fotografia przedstawiająca 
starą książkę. Slajd 5: Na czarnym tle biały napis: Zaczynamy... od najprostszego wyszukiwania 
czyli katalog centralny. Wejdź na stronę www.katalog.zapto.org Kliknij w Katalog Centralny. Tutaj 
wpisz szukane hasło: tytuł książki lub autora. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok Katalogu
Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd 6: Na czarnym tle napisy: Tutaj 
wpisz szukane hasło: tytuł książki lub autora. Dobra rada: Nie musisz znać całego tytułu książki! 
Wystarczy, że wpiszesz jedno słowo, a w rezultatach pojawi się szukana fraza. Poniżej zrzut ekranu 
przedstawiający widok Katalogu Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 
z wpisywanym hasłem wyszukiwania: arteterapia. Slajd 7: Na czarnym tle napisy: W wynikach 
otrzymujesz wszystkie pozycje zawierające wpisane hasło, tytuł, frazę. Dobra rada: Zwróć uwagę 
na typ pozycji, czy jest to książka czy np. Audiobook. Kliknij na interesującą Cię pozycję. Poniżej 
zrzut ekranu przedstawiający widok Katalogu Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie z widocznymi rezultatami wyszukiwania. Slajd 8: Na czarnym tle tekst: Pokazuje Ci 
się strona - wizytówka danej książki. Tutaj dowiadujesz się, czy można ją wypożyczyć i gdzie się 
znajduje - w Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni Naukowej, Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży czy w jednej z filii bibliotecznych. Jeśli książka jest wypożyczona przez innego 
Czytelnika, możesz się zapisać na listę oczekujących. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok 
Katalogu Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z wybraną pozycja książkową. 
Slajd 9: Na czarnym tle tekst: Dobra rada: Książkę dostępną możesz zarezerwować do odbioru 
tylko gdy Biblioteka jest zamknięta. W czasie otwarcia, opcja wypożycz jest nieaktywna. Książkę 
dostępną możesz zarezerwować klikając przycisk wypożycz. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający 
widok Katalogu Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z wybraną pozycją 
książkową. Slajd 10: Na czarnym tle biały napis: Logowanie. Po kliknięciu wypożycz lub zapisz się
zostaniesz przeniesiony  na stronę logowania. Wpisz swój adres e-mail lub login (numer karty 
bibliotecznej) oraz hasło. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok logowania do Katalogu 
Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd 11: Na czarnym tle biały tekst: 
Zapomniałem hasła! Logujesz się pierwszy raz? Przyjdź do Biblioteki, poproś Bibliotekarza, by 
wygenerował automatycznie hasło, które otrzymasz na swój adres e-mail. Wpisz je, po czym zmień 
na własne. Zapomniałeś hasła? Kliknij Nie pamiętasz hasła. W Polu kontrolnym wybierz Numer 
karty lub imię i nazwisko, następnie w polu Wartość kontrolna wpisz właściwe dane. Na koniec 
podaj swój adres e-mail i kliknij Wyślij. Teraz sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą - powinieneś 



dostać wiadomość z dalszymi instrukcjami. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok 
generowania nowego hasła do Katalogu Centralnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 
Slajd 12: Na czarnym tle biały tekst: Tak wygląda Twoje konto od strony Czytelnika. Klikając 
w poszczególne zakładki: wypożyczone - możesz podglądnąć, jakie książki aktualnie masz 
wypożyczone, oczekujące - książki, które czekają na Ciebie w Bibliotece, zwrócone - Twoja 
dotychczasowa historia wypożyczeń, rozliczenia - kary, które zapłaciłeś za przetrzymanie książek. 
Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok konta czytelnika w Katalogu Centralnego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd 13: Na czarnym tle biały tekst: Klikając w zakładkę 
wypożyczone pokazuje Ci się lista książek, które są przez Ciebie wypożyczone. Zbliża się termin 
ich oddania? Możesz je prolongować o kolejne 30 dni bez potrzeby przychodzenia do Biblioteki. 
Ponowna prolongata wymaga już pomocy Bibliotekarza. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający 
widok konta czytelnika, zakładkę wypożyczone w Katalogu Centralnego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie. Slajd 14: Na czarnym tle biały tekst: Nadal niezdecydowany? Koszyk. 
Jeśli zainteresowała Cię jakaś pozycja, ale nadal się wahasz, czy ją wypożyczyć, możesz dodać ją 
do tzw. Koszyka. Koszyk jest miejscem, w którym można przechować znalezione w katalogu 
pozycje, zanim wykona się dla nich jakąś akcję. Koszyk ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji, które 
pozycje z koszyka chcesz wypożyczyć. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok wybranej 
książki z ikoną koszyka w Katalogu Centralnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd
15: Na czarnym tle biały tekst: Dobra rada: widok Twojego koszyka. W każdej chwili możesz 
usunąć daną pozycję lub zdecydować się na jej wypożyczenie czy zapisanie się na listę 
oczekujących. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok koszyka w Katalogu Centralnym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd 16: Na czarnym tle biały tekst: A co gdy nie 
znam tytułu lub autora?… czyli wyszukiwanie zaawansowane. Po kliknięciu w Wyszukiwanie 
zaawansowane zyskujemy dodatkowe kryteria wyszukiwania, np. temat umożliwiający wpisanie 
zagadnienia, które nas interesuje. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający widok wyszukiwania 
zaawansowanego w Katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd 17: Na czarnym 
tle biały tekst: Przy wyszukiwaniu zaawansowanym, dodatkowo istnieje możliwość użycia 
operatora logicznego "i", "lub", "oprócz" po kliknięciu na plus. Wybierając je, można łączyć lub 
wykluczać wybrane terminy w kryteriach wyszukiwania. Jak to działa? Załóżmy, że szukasz 
książek o archeologii Peru. Wpisz w Temat wyszukiwania słowo "archeologia". Pokaże Ci się 430 
wyników. Aby zawęzić wyszukiwanie wybierz dwa tematy: "archeologia" i "Peru" używając 
operatora "i".  W rezultacie otrzymasz tylko 9 wyników. Poniżej zrzut ekranu przedstawiający 
rezultaty wyszukiwania zaawansowanego w Katalogu Centralnym Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie. Slajd 18: Na czarnym tle biały tekst: Dobra rada: Po lewej stronie ekranu, z wynikami
wyszukiwania masz możliwość zawężenia rezultatów zapytania. Możesz np. wybrać, w której 
placówce książka jest dostępna, wybrać typ publikacji czy określić rok wydania lub język 
publikacji. Po lewej stronie zrzut ekranu przedstawiający kategorie zawężania wyszukiwania 
zaawansowanego w Katalogu Centralnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Slajd 19: 
Na czarnym tle biały tekst: Audiobooki czyli gratka dla audiofilów. Dobra rada: Szukasz 
audiobooków? Wystarczy wpisać w polu Temat frazę:  audiobooki. Poniżej zrzut ekranu 
przedstawiający widok Katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z możliwością 
wyszukiwania po temacie z wpisaną frazą audiobooki. Slajd 20: Na czarnym tle biały tekst: 
Wyświetlą Ci się wszystkie dostępne audiobooki. Możesz teraz zawęzić wyszukiwanie 
audiobooków pod kątem np. Gatunku. W centrum zrzut ekranu przedstawiający widok 
wyszukiwania audiobooków w Katalogu Centralnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 
z możliwością zawężenia wyszukiwania do gatunku kryminał. Slajd 21: Na czarnym tle biały tekst: 
Bibliografia regionalna... czyli szukanie zbiorów lokalnych. Klikając na Bibliografia Regionalna 
przenosisz się do katalogu, gdzie możesz wyszukiwać interesujące Cię materiały dotyczące 
Jaworzna i naszego regionu. Podobnie jak w Katalogu Centralnym możesz skorzystać 
z Wyszukiwania prostego lub Wyszukiwania zaawansowanego. Poniżej zrzut ekranu 
przedstawiający widok wyszukiwania materiałów regionalnych w Katalogu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie z wpisaną frazą Jaworzno. Slajd 22: Na czarnym tle biały tekst: 



Wyszukiwanie zaawansowane w Bibliografii regionalnej jest podobne do wyszukiwania 
w Katalogu Centralnym. W wynikach wyszukiwania pojawiają się również artykuły z czasopism 
dostępnych w Dziale Informacji Regionalnej Biblioteki. W centrum slajdu zrzut ekranu 
przedstawiający widok wyszukiwania zaawansowanego w Bibliografii regionalnej w Katalogu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z frazami Jaworzno historia w polu Tematu 
i Bartłomiej Kamiński w polu Autor. Slajd 23: Na czarnym tle biały tekst: Katalog zagadnieniowy...
czyli szukam konkretnego tematu w gazecie lub czasopiśmie. Katalog zagadnieniowy pozwoli Ci 
na wyszukanie konkretnego tematu lub zagadnienia w czasopismach i gazetach, które możesz 
przejrzeć w Czytelni Naukowej i Czasopism w Bibliotece. W centrum slajdu zrzut ekranu 
przedstawiający widok wyszukiwania w katalogu zagadnieniowym Katalogu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie. Slajd 24: Na czarnym tle biały tekst: Strona z rezultatami wyszukiwania 
w Katalogu zagadnieniowym. Pojawia się informacja, w którym czasopiśmie znajduje się artykuł 
(numer i strony). W centrum slajdu zrzut ekranu przedstawiający widok rezultatów wyszukiwania 
w katalogu zagadnieniowym z pozycją pt. „Sztuka z odzysku”. Slajd 25: Na czarnym tle biały tekst:
Owocnego szukania! Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. U góry slajdu czarno-
biała fotografia przedstawiająca budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Poniżej dłoń
z białą kredą trzymaną w palcach.


