OPIS CZASOPISMA

Opis czasopisma oznaczony jest ikonką
i zawiera następujące informacje:
• Tytuł czasopisma, nazwa instytucji odpowiedzialnej za jego wydawanie, ewentualnie pierwszy redaktor/redaktorzy czasopisma.
• Adres wydawniczy – czyli miejsce, wydawnictwo i rok, od którego czasopismo zaczęło się ukazywać.
• Opis fizyczny – czyli format i ewentualnie liczba stron pierwszego numeru czasopisma.
• Wersja cyfrowa – link do czasopisma w tej wersji.
Aby zobaczyć szczegółowy opis oraz informacje o posiadanym zasobie i jego lokalizacji, kliknij w tytuł czasopisma:

Powyższy ekran, oprócz informacji z pierwszego ekranu, zawiera dodatkowo:
• Numeracja – okres, za który lub na który wydano dany numer/numery czasopisma.
• Temat polski – czyli hasła przedmiotowe w języku polskim określające tematykę danego czasopisma.
• Powiązane tytuły – m.in. tytuł wcześniejszy/późniejszy,
• ISSN – międzynarodowy znormalizowany numer czasopisma.
Pole Wersja cyfrowa jest linkiem prowadzącym do elektronicznej wersji czasopisma.
Pole zawierające temat polski odsyła do innych publikacji na ten sam temat.

Informacje o posiadanym zasobie i jego lokalizacji znajdziesz w zakładce Numery.

W powyższym przykładzie czasopismo „Zagadnienia Naukoznawstwa” znajduje się w następujących miejscach:
• BUW Magazyn - jeśli chcesz skorzystać z tego egzemplarza, zamów poprzez katalog potrzebne Ci numery do Czytelni Ogólnej (kliknij
Zamów/Rezerwuj i postępuj według instrukcji)
• BUW Wolny Dostęp A Z – jeśli chcesz skorzystać z tego egzemplarza samodzielnie znajdź je w obszarze dziedziny A Z – Dzieła treści
ogólnej. Bibliotekoznawstwo na poziomie 2 (czasopisma znajdują się w pobliżu stanowiska informacyjnego, na regałach ułożone są
alfabetycznie według tytułów).
• Wydział Prawa. Magazyn, Wydział Lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej – czasopismo znajduje się odpowiednio w
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW (ul. Oboźna 6/8), Bibliotece Wydziału Lingwistyki UW (ul. Szturmowa 4) i Bibliotece Instytutu
Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55).
Ze względu na to, że niektóre czasopisma mają obszerny zasób, musisz „przewinąć” kilka razy ekran, aby sprawdzić wszystkie roczniki i numery
danego czasopisma.
Pamiętaj! Najbardziej kompletne i otrzymywane na bieżąco ciągi czasopism (status Otrzymywany na bieżąco) znajdują się w BUW w Wolnym
Dostępie. Roczniki z bieżącego roku (nie uwidocznione jeszcze w katalogu) znajdują się w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform (poziom 2).
W zakładce Szczegóły znajdziesz dodatkowe informacje o czasopiśmie, m.in. warianty tytułu, częstotliwość ukazywania się, uwagi, hasło
dodatkowe, tytuł dodatku.

W zakładce Rekord MARC znajdziesz wszystkie informacje o czasopiśmie zapisane w bibliotecznym formacie MARC.

