WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE KSIĄŻKI
Wyszukiwanie podstawowe jest dostępne poprzez okienko umieszczone na górze ekranu pod głównym menu.

W puste pole wpisz szukane słowo, np. nazwę autora, tytuł, temat książki, słowa kluczowe i kliknij Szukaj.
Przykład 1. Interesują Cię książki na temat historii filozofii. W puste pole wpisz historia filozofii i kliknij Szukaj.

W wyniku otrzymałeś wykaz 763 publikacji, które zawierają w swoich opisach w dowolnym miejscu frazę historia filozofii.

Powyższe wyniki wyszukiwania porządkowane są wg relewancji, czyli trafności. Jako pierwsze wyświetlane są opisy, w których wyrażenie historia
filozofii występuje w polach takich jak tytuł, autor, temat, a następnie w pozostałych polach opisu. Jeśli chcesz inaczej uporządkować wyniki
wyszukiwania, skorzystaj z opcji Uporządkuj według, znajdującej się na górze ekranu po prawej stronie i zaznacz odpowiadający Ci sposób.

Wśród wyników wyszukiwania dotyczących historii filozofii są 752 książki, 10 czasopism, jedno nagranie dźwiękowe (jeden audiobook). Jeśli
interesują Cię tylko książki, spośród opcji dostępnych w fasecie Typ publikacji, znajdującej się w dolnym lewym rogu ekranu, wybierz Książka
(752).

Otrzymasz wówczas tylko opisy 752 książek zawierających w swoich opisach frazę historia filozofii.

Listę wyników możesz zawęzić wpisując dodatkowy termin wyszukiwawczy i/lub zaznaczając odpowiednie pola z innych faset, znajdujących się
w lewym pasku ekranu – Autor, Autor (instytucja), Temat polski, Rok wydania, Miejsce wydania, Lokalizacja, Język.

Przykład 2. Szukasz publikacji, których autorem jest Janusz Tazbir. W puste okienko wpisz Janusz Tazbir i kliknij Szukaj.

W wyniku wyszukiwania otrzymałeś wykaz 137 publikacji, których Janusz Tazbir jest autorem, redaktorem, tłumaczem itd.

Powyższe wyniki wyszukiwania porządkowane są wg relewancji, czyli trafności. Jeśli chcesz je uporządkować, np. według tytułu,

skorzystaj z opcji Uporządkuj według i zaznacz Tytułu.
Jeśli interesują Cię tylko publikacje, których Janusz Tazbir jest autorem i/lub współautorem, skorzystaj z fasety Autor, znajdującej się
w lewym pasku ekranu i zaznacz Tazbir, Janusz (1927- ). (134)

Otrzymasz wówczas opisy 134 publikacji, które spełniają ten warunek.

