Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

WYSZUKIWANIE SZYBKIE

Katalog online
bibliotek UW

Katalog online bibliotek UW jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie i większości bibliotek wydziałowych UW. Zawiera opisy
książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych znajdujących się w zbiorach BUW oraz
bibliotek wydziałowych, w tym wszystkich książek ze zbiorów BUW wydanych od 1994 r.,
a pozostałych książek oraz innych zbiorów w wyborze.

W polu Szukaj wpisz dowolne słowo lub wyrażenie (może to być nazwisko oraz inicjał
imienia autora, którego publikacji szukasz) np. Mickiewicz A. (wielkość liter nie ma
znaczenia). Otrzymane rezultaty wyszukiwania możesz uporządkować według jednego
z następujących kryteriów:

Za pośrednictwem katalogu online bibliotek UW:
-

sprawdzisz, czy interesująca Cię publikacja znajduje się w zbiorach BUW i/lub
bibliotek wydziałowych, a także czy aktualnie jest dostępna;

-

zalogujesz się na swoje konto czytelnika, by sprawdzić jego ważność, stan oraz
należności finansowe wobec bibliotek UW, zamówić lub zarezerwować publikację,
którą chcesz wypożyczyć, wydłużyć czas wypożyczenia (prolongować termin
zwrotu) egzemplarza, który masz na swoim koncie, zmienić hasło dostępu do konta
lub zgłosić utratę karty bibliotecznej;

-

uzyskasz dostęp do pełnego tekstu publikacji, gdy biblioteka oferuje go czytelnikom
w wersji cyfrowej.

W nowym oprogramowaniu obsługującym katalog:
-

uzyskasz satysfakcjonujące rezultaty mając do dyspozycji bogaty zestaw faset oraz
filtrów zawężających wyniki wyszukiwania;

-

odnajdziesz interesujące Cię publikacje w każdym miejscu, w którym jesteś
używając urządzenia mobilnego (opcja Chamo na komórkę);

-

wzbogacisz zawartość katalogu dodając tagi do znajdujących się w nim opisów
(funkcja dostępna dla zalogowanych czytelników).

Możesz także ograniczyć wyniki wyszukiwania
stosując jedną lub kilka faset widocznych z lewej
strony ekranu. Masz do wyboru następujące kategorie:
autor, autor (instytucja), temat (polski), miejsce
wydania, rok wydania, lokalizacja, język, format
publikacji (np. książka, czasopismo, e-książka).

WYSZUKIWANIE PRZEZ HASŁA

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
Umożliwia wybór kryteriów wyszukiwania z rozwijanych menu oraz wybór filtrów.

W wyniku wyszukiwania otrzymasz odsyłacze, które podają liczbę publikacji wybranego
autora, zawierające wpisany tytuł lub dotyczące interesującego Cię zagadnienia.

WYNIKI WYSZUKIWANIA
Po kliknięciu w
odsyłacz na ekranie
otrzymasz
listę
powiązanych z nim
opisów.

Jeśli w wynikach wyszukiwania wyświetliła się interesująca Cię publikacja, kliknij w jej
tytuł, aby otrzymać informacje o jej dostępności i miejscu przechowywania.
Po egzemplarze z lokalizacją BUW wolny dostęp udaj się samodzielnie po wcześniejszym
spisaniu symbolu z pola klasyfikacja WD. W ustaleniu miejsca przechowywania publikacji
pomoże Ci dostępna na stronie www aplikacja Interaktywne plany BUW.
Egzemplarze z lokalizacją BUW magazyn zamów do Czytelni lub Wypożyczalni
bezpośrednio z katalogu online bibliotek UW lub wypełniając papierowy rewers.
O to, jak dotrzeć do egzemplarzy przechowywanych w innych lokalizacjach zapytaj
dyżurującego bibliotekarza.
Jeśli nie znalazłeś w katalogu online poszukiwanej publikacji nie rezygnuj.
Użyj multiwyszukiwarki dostępnej ze strony internetowej BUW, by przeszukać jednocześnie
zawartość katalogu online bibliotek UW oraz zasobów elektronicznych udostępnianych
czytelnikom.
Skorzystaj z Cyfrowego Katalogu Kartkowego (http://ckk.buw.uw.edu.pl/) zawierającego
zdigitalizowane karty z katalogów: alfabetycznego książek, czasopism i wydawnictw
seryjnych, sprawozdań administracyjnych, kalendarzy oraz zbiorów specjalnych.
Zaproponuj BUW lub innej bibliotece UW, by pozyskała do swoich zbiorów poszukiwaną
przez Ciebie publikację (opcja Zaproponuj do zbiorów dostępna z katalogu online bibliotek
UW).
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