OPIS KSIĄŻKI

Opis książki oznaczony jest ikonką
i zawiera następujące informacje:
 Tytuł i autor lub autorzy, redaktor, tłumacz, instytucja sprawcza.
 Klasyfikacja WD – wskazuje miejsce książki w Wolnym Dostępie BUW.
 Wydanie – jeśli jest to wydanie drugie i kolejne albo zmienione lub uzupełnione.
 Adres wydawniczy – czyli miejsce wydania, nazwa wydawcy i data wydania książki.
 Opis fizyczny – czyli liczba stron, rozmiar książki i ewentualnie informacja o ilustracjach, erracie oraz dodatkach (np. CD-ROM).
 Seria – jeśli książka ukazała się w ramach serii.
 Dostępne egzemplarze – to informacja o lokalizacji i liczbie dostępnych egzemplarzy.
Aby zobaczyć szczegółowy opis, lokalizację i informację o dostępności posiadanych egzemplarzy książki, kliknij w podświetlony na zielono tytuł
książki. Otrzymasz bardziej rozbudowany opis.

Powyższy ekran, oprócz informacji z poprzedniej strony, zawiera dodatkowo:
 Temat polski – czyli hasła przedmiotowe w języku polskim określające tematykę danej książki.
 Temat angielski – czyli hasła przedmiotowe w języku angielskim określające tematykę książki.
Pola zawierające nazwę autora, temat polski i temat angielski odsyłają do innych publikacji odpowiednio: tego samego autora lub na ten sam temat.
Informacje o lokalizacji i dostępności egzemplarzy książki znajdują się w zakładce Egzemplarze.

Lokalizacja – określa miejsce książki w danej bibliotece. W powyższym przykładzie mamy następujące lokalizacje:
 BUW Magazyn – jeśli chcesz skorzystać z tej książki, zamów ją poprzez opcję Zamów/Rezerwuj;
 BUW Księgozbiór Dydaktyczny – poszukaj tej książki samodzielnie według sygnatury w obszarze Księgozbioru Dydaktycznego BUW
(poziom 2); jeśli jesteś studentem UW, możesz ją wypożyczyć, weź ją z półki i zarejestruj w Wypożyczalni Miejscowej (poziom 1);

BUW Wolny Dostęp – poszukaj tej książki samodzielnie według Klasyfikacji WD (HD31 .S6963165 1996) w obszarze Wolnego Dostępu
BUW. Książkę ze statusem Dostępny możesz wypożyczyć do domu, weź ją z półki i zarejestruj w Wypożyczalni Miejscowej (poziom 1);
z książki ze statusem Nie wypożycza się możesz skorzystać tylko na miejscu w BUW;
 Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń – złóż zamówienie do Czytelni Ogólnej, korzystając z opcji Zamów/Rezerwuj;
 Wydział Zarządzania – Czytelnia, Wydział Nauk Ekonom. – z książek możesz skorzystać odpowiednio: w Bibliotece Wydziału
Zarządzania UW (ul. Szturmowa 3) i w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50).
Ponadto w katalogu możesz spotkać lokalizacje:
 BUW WD [nazwa depozytu lub kolekcji] – szukaj samodzielnie według sygnatury w obrębie odpowiedniej kolekcji w obszarze Wolnego
Dostępu BUW;
 [nazwa gabinetu zbiorów specjalnych BUW] – zgłoś się do Informatorium, którego pracownicy umożliwią Ci kontakt z odpowiednim
gabinetem.


Sygnatura – określa miejsce książki w danej lokalizacji, jest ważna w przypadku lokalizacji BUW Magazyn (846868) i BUW Księgozbiór
Dydaktyczny (W.55570 a).
Status – zawiera informację o dostępności danego egzemplarza. W powyższym przykładzie mamy następujące statusy:
 Dostępny – oznacza, że osoby uprawnione mogą książkę wypożyczyć do domu, wszyscy czytelnicy mogą skorzystać z książki na miejscu
w bibliotece;
 Nie wypożycza się – oznacza, że z książki można skorzystać tylko na miejscu w BUW;
 [zwyczajowa nazwa biblioteki wydziałowej, np. Ekonomia] – brak informacji w katalogu
o dostępności książki, należy sprawdzić w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 Zwrot 2014-09-11 21:00 – oznacza, że książka jest obecnie wypożyczona do 11 września 2014 r., można ją zarezerwować.
Ponadto w katalogu możesz spotkać statusy:
 Wypożyczony, Zamówione – książka oczekuje na wypożyczenie, obecnie jest niedostępna, można ją zarezerwować;
 W oprawie, w opracowaniu – książka obecnie niedostępna. Na adres informacja.buw@uw.edu.pl można przesłać prośbę o przyśpieszenie
oprawy i/lub opracowania.
 Długie przetrzymanie – egzemplarz nie został zwrócony przez okres dłuższy niż 4 miesiące od wyznaczonej daty zwrotu.
Klasyfikacja WD/Uwagi – określa miejsce książki w Wolnym Dostępie BUW. W powyższym przykładzie klasyfikacja HD31. S6963165 1996
oznacza, że książka znajduje się w dziedzinie H GN1-673 GR-GV – Nauki społeczne. Antropologia na poziomie 2.
W zakładce Szczegóły znajdziesz dodatkowe informacje o książce, m.in. tytuł ujednolicony, hasło dodatkowe, uwagi.

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

