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Notatki własne:



Katalogi

 

Zawiera opisy książek i wydawnictw ciągłych (prace uczelniane, serie 

Katalog alfabetyczny informuje:

numerowane, zeszyty naukowe).

A L F A B E T Y C Z N Y                       

KATALOGI  KARTKOWE

- czy poszukiwana pozycja znajduje się w bibliotece?
- jakie prace danego autora są dostępne w księgozbiorze?
- jakie tytuły numerowanej serii można znaleźć w katalogu?

Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według haseł, głównie 
autorskich oraz tytułowych, które tworzą jeden wspólny szereg.
Hasło autorskie (nazwisko i imię autora/ów) - otrzymuje dzieło napisane

Hasło tytułowe (pierwszy wyraz tytułu) - otrzymuje dzieło napisane przez

Katalog zawiera także odsyłacze "zob." = "zobacz": od współautora, 
redaktora, tłumacza, od członu nazwiska złożonego, spolszczonej formy
nazwiska, nazw osobowych stanowiących przedmiot dokumentu, nazw 
geograficznych, nazw organizacji i partii politycznych, serii numerowanych,
wydarzeń historycznych. Odsyłacze stoją zawsze przed kartami głównymi,

Odsyłacz kieruje zawsze do katalogu alfabetycznego.

Podstawą układu kart katalogowych jest porządek alfabetu polskiego. 
Alfabety niełacińskie (np. rosyjski, ukraiński, grecki) są transliterowane 
(np.. JESIENIN to ESENIN). Nazwiska autorów podawane są w oryginalnej
wersji językowej (np. KARTEZJUSZ to DESCARTES, SZEKSPIR to 

przez 1,2 lub 3 autorów.

więcej niż 3 autorów lub wydane anonimowo.

dotyczącymi danego autora.

SHAKESPEARE).

Karty katalogowe szereguje się wg kolejności wydania.

 Na karcie katalogowej - w jej prawym górnym i/lub lewym dolnym rogu - 
- podane są sygnatury, niezbędne do zlokalizowania pozycji w bibliotece. 
Występujące przy sygnaturze skróty literowe pomagają określić: 

- rodzaj publikacji (br. - broszura, P - materiały powielane, N - norma
K - katalog),  

- miejsce jej przechowywania - tzw. sigla biblioteczne. 

Do odnalezienia książki niezbędna jest pełna sygnatura, wraz 
z oznaczeniami literowymi. 

      

Katalog informuje, jakie dzieła z danej dziedziny wiedzy znajdują się 

w księgozbiorze, umożliwia zebranie materiału na konkretny temat.

Katalog rzeczowy Biblioteki Głównej UPH, ułożony jest wg

Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, klasyfikującej dziedziny 

wiedzy w sposób hierarchiczny. 

Główne działy UKD: 

0. Zagadnienia ogólne. 

1. Filozofia. Psychologia. 

2. Religia. Teologia. Religioznawstwo. 

3. Nauki społeczne. Prawo. Administracja. 

4. (dział pusty)

5. Matematyka. Nauki przyrodnicze. 

6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo. 

7. Sztuka. Rozrywki. Sport. 

8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna. 

9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia. 

Symbole UKD zebrane są w formie tablic, których skrócona wersja 

wywieszona jest przy katalogu rzeczowym.  Tablice główne wraz  

z indeksem przedmiotowym,  dostępne są w Informatorium. 

Od roku 2004 katalogi alfabetyczny i rzeczowy nie są uzupełniane. 

Sygnatury pozycji odnalezionych w katalogach kartkowych należy

ZAWSZE sprawdzić w katalogu komputerowym. 

C Z A S O P I S M A 

R Z E C Z O W Y

Katalog ten jest katalogiem centralnym, informującym 

o tytułach czasopism dostępnych w sieci bibliotecznej UHP. Katalog 

Czasopism zlokalizowany jest na I piętrze (w Czytelni Czasopism).

Elementy opisu katalogowego czasopisma to: numer sygnatury 

tytułu czasopisma, tytuł, podtytuł, częstotliwość, wydawca, nazwiska 

 

W rubrykach wyszczególniających podane są roczniki i numery. W rubryce 

„Uwagi" zamieszcza się informacje o zmianach lub kompletności 

rocznika. 

Katalog Czasopism uzupełniany jest na bieżąco.

redaktorów, miejsce i lata wydania, format.

K A T A L O G   O N - L I N E   

Katalog  zawiera opisy pozycji wydanych od 1994 roku. Jest 

sukcesywnie uzupełniany opisami wcześniejszych publikacji. 

Katalog pozwala na wieloaspektowe wyszukiwanie według: 

Katalog umożliwia czytelnikom przejrzenie zasobów

 bibliotecznych, zamówienie i rezerwację dokumentów, kontrolę

kont. Dodatkowo katalog on-line umożliwia samodzielną 

prolongatę zwrotu dokumentów. 

Katalog OPAC jest dostępny z terminali umieszczonych w Bibliotece 

Głównej oraz w wersji internetowej ze strony:

www.bg.uph.edu.pl
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