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Gdzie znaleźć
katalogi?



Rodzaje katalogów

    Katalog książek
    Katalog czasopism
    Katalog zbiorów specjalnych
    Kartotekę zagadnieniową

Katalog biblioteczny 
to elektroniczna baza danych

wszystkich dokumentów
bibliotecznych

znajdujących się w bibliotece.
 

Wyróżniamy takie katalogi jak:



Katalog książek - jak skorzystać?

I. Wejdź  na stronę KP: http://kp.kalisz.pl/.

II. Kliknij w zakładkę: KATALOG KSIĄŻEK.

III. Strona startowa katalogu to wyszukiwanie proste. Wpisujesz dowolnie temat,
autora, tytuł. Jeśli chcesz znaleźć więcej książek wybierz : Wyszukiwanie

zaawansowane.

IV. Wyszukiwanie zaawansowane. Tutaj musisz wybrać kategorię, 
która Cię interesuje.

Jeśli poszukujesz autora, wybierasz Autor; podobnie z tytułem.

V. Temat: To kategoria szczególnie użyteczna przy doborze literatury do prac
pisemnych. Wpisujemy konkretnie temat, np. rozwój, pedagogika wczesnoszkolna,

media itd.
System będzie podpowiadał jakie są dostępne kategorie. 



Katalog książek - wyszukiwanie proste



Katalog książek - wyszukiwanie zaawansowane

Tutaj wybieramy
kategorię według,

której chcemy
przeszukać katalog.



Po wpisaniu określonego
tematu wyświetlają nam 
się określone pozycje. 

Listę wyników możemy
zawęzić poprzez określenie:
formy i typu, dostępności,

placówki.

Jak dobrać najnowsze pozycje?
 

Rok wydania: tutaj mamy do wybrania
przedział, który nas interesuje. W nawiasie

została podana liczba egzemplarzy. 
Można wybrać kilka opcji.

Oprócz tego można wybrać okres
powstania dzieła, kraj wydania, język,

odbiorcę, dodatkowe tematy,
 gatunek i dziedzinę. 



Wypożyczalnia Wolny Dostęp

Książki zlokalizowane na 
Wypożyczalnia Wolny Dostęp 

nie są możliwe do wcześniejszej rezerwacji -
stąd ikonka sprawdź.

Pozycje te można wyszukać wg
 klasyfikacji systematycznej

 i wypożyczyć na miejscu, w bibliotece.
 

Nie możesz znaleźć książki? 
Chętnie pomożemy!



Przewodnik po Wolnym Dostępie 
znajduje się przy stanowisku komputerowym 

w Wypożyczalni wraz z legendą.



Wypożyczalnia Wolny
Dostęp - Legenda



Katalog czasopism
Zbiory specjalne 

KATALOG CZASOPISM -
baza danych obejmująca czasopisma dostępne

w Książnicy Pedagogicznej.
 

ZBIORY SPECJALNE –
to katalog dokumentów i materiałów

dźwiękowych, audiowizualnych, wizualnych. 



KARTOTEKA
ZAGADNIENIOWA –

szczególnie pomocna przy tworzeniu
literatury przedmiotu. Służy do

wyszukiwania konkretnego tematu
zarówno w czasopismach jak

 i książkach. Jeśli zależy nam głównie
na artykułach, zaznaczamy 

tę informację po lewej stronie w:
Forma i typ – artykuły.



Tutaj możemy zawęzić
kategorie i wybrać te, które
nas najbardziej interesują.

Szczególnie pomocne jest to
w wyszukiwaniu artykułów.

Kartoteka zagadnieniowa



Do czego służy koszyk w katalogu?



Obok wyszukanych
książek, po prawej stronie,
znajduje się ikonka dodaj.
Klikając, dodajemy książki

do koszyka.



Ikonka          znajdująca się
w prawym górnym rogu

pokazuje, ile książek
dodaliśmy do koszyka. 

Gdy klikniemy na niego,
zobaczymy wszystkie

dodane pozycje.



Książki z koszyka można pobrać.
W prawym dolnym rogu

znajduje się opcja pobrania.
Można wybrać kryteria 
oraz opcje sortowania.



do tworzenia zestawień
bibliograficznych - pomocne przy

pisaniu pracy 
gdy potrzebujesz książki z Wolnego

Dostępu - również możesz dodać je do
koszyka  i przyjść ze spisem do biblioteki

Do czego może przydać się koszyk?
 

UWAGA!
Książki w koszyku zapisują się na

urządzeniu, na którym je dodaliśmy.



Wirtualne 
biblioteki

https://libra.ibuk.pl/ksiazki-w-moich-bibliotekach
https://www.academia.edu/
https://books.google.pl/
https://obc.opole.pl/dlibra?language=pl
https://fbc.pionier.net.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://wolnelektury.pl/


A teraz
 przypisy

bibliograficzne!



I. Przypis źródłowy – zwykły – książka [wydawnictwo zwarte]
Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł ksiązki kursywą, Miasto wydania, rok wydania, strona.
Np.: L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.

II. Praca / Rozdział w dziele zbiorowym [gdy każdy rozdział jest innego autorstwa]
Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, w: Tytuł pracy zbioru kursywą, Inicjał imienia autora zbioru.
Nazwisko autora zbioru (red.), Miasto wydania, rok wydania, strona.
Np.: Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński,  Kraków 2008,
s. 185-187.

III. Praca zbiorowa  - książka [wydawnictwo zwarte] - autorzy stali
Konstrukcja: Tytuł kursywą, Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Miasto wydania, rok wydania, strona.
Np.: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008, s. 185-187.

IV. Artykuł z czasopisma:
Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” w czasopiśmie, rok wydania, numer
(i inne oznaczenia numeru), strona.
Np.: M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjskie wymiary nacjonalizmu z perspektywy środkowoeuropejskiej, „Przegląd Polonijny”
1995, nr 1, s. 115. 

Rodzaje przypisów



V. Źródła internetowe:
Konstrukcja: *Autor–jeśli jest*, Tytuł, link, data dostępu.
Np.: CIA World Facebook 2007, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/us.html#People, 20.05.2007.

VI. Gdy dzieło było wcześniej cytowane w całej pracy – Dz. cyt./Op.cit.
L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.
Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński,  Kraków 20084, s. 185-187
L. Gardocki, Prawo..., dz. cyt., s. 26.

VII. Gdy następny przypis dotyczy dzieła przed chwilą cytowanego – Tamże/Ibidem.
L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.
Tamże, s.36.



Bibliografia - informacje

Bibliografię dzielimy na literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu.
 

Literatura podmiotu 
 wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy

temat prezentacji.
 

Literatura przedmiotu 
wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan

badań nad interesującym nas tematem.



Bibliografia - przykład
Bibliografia

Literatura podmiotu:
Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991.

 Literatura przedmiotu:
Wydawnictwa zwarte:
Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, pod red. Z. J. Nowak, T.1, Katowice 1985.
Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.

Artykuły:
Bedynak J., Semantyka nazw. „Fraszka” a konteksty kulturowe, „Pamiętnik Literacki” 2018, z.1.

Źródła elektroniczne:
Zmudzińska W., Religijność Jana Kochanowskiego w świetle jego twórczości,
https://historia.org.pl/2019/09/23/religijnosc-jana-kochanowskiego-w-swietle-jego-tworczosci/. Dostęp:
04.11.2020.



Chcesz do nas dołączyć?
Kontakt:

Wypożyczalnia 
tel. 62 50 65 971

wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

https://kalisz-kp.sowa.pl/sowacgi.php?typ=acc&KatID=1&op=ZAPBIB


1. Konto można założyć online. Wchodzisz na stronę internetową KP: http://kp.kalisz.pl/. 
Po prawej stronie, na dole znajduje się zakładka :  ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI ( klikamy 
i wypełniamy formularz. Wówczas  możesz już rezerwować książki i je odbierać 
w Wypożyczalni. Pozostałe formalności: wydanie karty, opłaty (rejestracja 10 zł; karta  5 zł), podpisanie
zobowiązania zostaną dopełnione w Wypożyczalni. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.
 2. Konto można również założyć bezpośrednio w bibliotece. Potrzebny będzie dowód osobisty. Zostanie
wydana karta (opłaty: jw.), podpisanie zobowiązania. Zostaną podane informacje o koncie elektronicznym. 
3. Limit książek to 10. Okres wypożyczenia to miesiąc.  Można je przedłużyć 2-krotnie, jeśli nikt ich
wcześniej nie zarezerwował. Można je prolongować poprzez swoje konto online albo telefonicznie: 
62 50 65 971.  Kara za przetrzymanie wynosi 0,15 gr za 1 dzień.
4. Książki  mające lokalizację Wypożyczalnia można rezerwować przez katalog online.  
5. Natomiast książki Wypożyczalnia Wolny Dostęp są do wypożyczenia na miejscu, w bibliotece.
6. Zachęcamy także do korzystania ze zbiorów Czytelni i Działu Zbiorów Specjalnych.

Informacje dla czytelnika:



Należności wobec Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
prosimy wpłacać na konto:

PKO BP SA 35 1020 4027 0000 1002 1520 1349
 

W zależności od rodzaju należności w tytule przelewu należy podać:
1. kara za przetrzymane zbiory: imię i nazwisko osoby obciążonej karą oraz tekst -
wpłata za przetrzymane zbiory, Kalisz
2. opłata rejestracyjna: imię i nazwisko właściciela karty bibliotecznej oraz tekst -
opłata rejestracyjna 10 zł, Kalisz
3. opłata za wydanie karty: imię i nazwisko właściciela karty bibliotecznej oraz tekst -
opłata za wydanie karty bibliotecznej 5 zł, Kalisz

Wpłaty na konto bankowe



Zapraszamy do Wypożyczalni!

Opracowała: Anna Lisiecka
Dział Udostępniania Zbiorów

Kontakt:
Wypożyczalnia

wypozyczalnia@kp.kalisz.pl
nr tel. 62 50 65 971

Znajdź nas na:

https://www.facebook.com/PBP-Ksi%c4%85%c5%bcnica-Pedagogiczna-im-A-Parczewskiego-w-Kaliszu-180433198658339/

