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W jaki sposób szybko wyszukać potrzebną literaturę 
w zbiorach BG WAT?
Szukając	informacji,	najczęściej	sięgamy	dziś	

do	Internetu,	który	stanowi	łatwe,	a	przez	to	en-
tuzjastycznie	wykorzystywane,	źródło	wiedzy	i	in-
formacji	o	świecie.	Nie	negując	zalet	tego	medium,	
przypominamy	jednak,	że	przygotowując	pracę	
spełniającą	standardy	naukowe,	powinniśmy	korzy-
stać	przede	wszystkim	z	opracowań	naukowych.	
Tym	bardziej,	że	cechą	otaczającego	nas	zewsząd	
szumu	informacyjnego	jest	nie	tylko	nadmiar	in-
formacji,	ale	również	często	znikoma	jej	jakość,	
nieaktualność	oraz	chaotyczność.

Część	wartościowych	prac	naukowych	jest	oczy-
wiście	dostępna	w	Internecie	bez	żadnych	ograniczeń.	
Ale	część	z	nich	„ukryta	jest”	za	hasłami	w	specjalnych	
bazach	danych,	część	znajduje	się	na	półkach	bibliotek	
w	postaci	książek	i	artykułów	z	czasopism	naukowych.	
Przygotowanie	referatu,	artykułu	czy	pracy	naukowej	
wymaga	skorzystania	właśnie	z	takich	profesjonalnych	
źródeł	informacji.	

Wyszukanie	określonej	literatury	w	zasobach	biblio-
tecznych	nie	jest	czynnością	bardzo	skomplikowaną.	Tak	
jest	również	w	przypadku	zasobów	Biblioteki	Głównej	
WAT.	Korzystając	ze	strony	www.bg.wat.edu.pl	użytkow-
nicy	mają	do	dyspozycji:	katalog	online,	wyszukiwarkę	
Primo,	listę	konkretnych	baz	oraz	listę	AtoZ.

Katalog online BG WAT, tzw. OPAC (ang. On-
line Public Access Catalog)	to	podstawowe	źródło	
informacji	o	materiałach	bibliotecznych	wydanych	w	for-
mie	tradycyjnej	(drukowanej),	czyli	książkach,	dyserta-
cjach,	sprawozdaniach	z	prac	naukowo-badawczych	oraz	
czasopismach	dostępnych	w	Bibliotece.	W	tym	katalogu	

można	sprawdzić,	czy	biblioteka	
posiada	dany	tytuł,	czy	jest	w	tej	
chwili	dostępny,	czy	i	na	jak	długo	
można	go	wypożyczyć.	Z	katalo-
gu	online	korzystamy	w	momen-
cie,	kiedy	poszukujemy	konkretnej	
pozycji	do	wypożyczenia.	Wyszu-
kiwanie	możemy	wówczas	zawęzić	
do	autora,	tytułu,	wydawcy,	sygna-
tury	itd.	W	konsekwencji	otrzy-
mamy	pozycję,	której	poszukuje-
my,	z	możliwością	jej	zamówienia.	

Wyszukiwarka PRIMO	to	podstawowe	źródło	in-
formacji	o	książkach	i	czasopismach	oraz	zbiorach	elek-
tronicznych	dostępnych	w	Bibliotece.	Umożliwia	równo-
ległe	przeszukiwanie	wielu	zasobów,	m.in.:	baz	danych,	
serwisów	czasopism	i	książek	elektronicznych	różnych	
wydawców,	a	także	innych	źródeł	cyfrowych.	Zasoby	
oferowane	przez	Bibliotekę	przeszukiwane	są	w	szyb-
ki	i	łatwy	sposób,	za	pomocą	jednego	okienka	wyszuki-
wawczego.	Primo	to	uniwersalne	narzędzie	pozwalające	
na	znalezienie	i	uzyskanie	dostępu	do	całego	spektrum	
materiałów	bibliotecznych,	drukowanych,	elektronicz-
nych,	niezależnie	od	ich	formatu	i	lokalizacji.	W	przypad-
ku	Primo	nie	musimy	wpisywać	konkretnej	frazy	wyszu-
kiwawczej	(autora,	tytułu),	gdyż	wyszukiwarka	ta	działa	
podobnie	jak	Google.	Z	Primo	korzystamy	w	momencie,	

kiedy	poszukujemy	
różnorodnych	mate-
riałów	na	dany	temat	
(w	formie	drukowa-
nej	czy	elektronicz-
nej).	Przeszukiwanie	
w	ten	sposób	zaso-
bów	biblioteki	daje	

wiele	relewantnych	wyników,	z	możliwością	zamówienia	
pozycji	dostępnej	do	wypożyczenia	oraz	uzyskania	wer-
sji	elektronicznej	dokumentów	dostępnych	w	bibliotece.

Użytkownicy	Biblioteki	Głównej	WAT	mają	również	
dostęp	do	bogatej	 i	zróżnicowanej	kolekcji	zasobów	
elektronicznych	pełnotekstowych	czy	bibliograficzno-
-abstraktowych.	

Bazy pełnotekstowe	są	to	bazy	poszczególnych	
wydawców	lub	platformy	(agregatory)	zawierające	pu-
blikacje	wielu	wydawców.

Bazy bibliograficzno-abstraktowe	to	bazy	od-
syłające,	umożliwiające	kompleksowy	przegląd	literatury	
z	danej	dziedziny	lub	z	wielu	dziedzin.	Zawierają	stresz-
czenia	różnego	typu	dokumentów,	m.in.	artykułów	z	cza-
sopism,	referatów	z	konferencji,	raportów	technicznych,	
patentów,	a	niekiedy	także	norm	i	książek.	Przeszukując	
bazy	bibliograficzno-abstraktowe	można	przeglądać	jed-
nocześnie	publikacje	wielu	wydawców,	w	różnych	języ-
kach	(nie	tylko	w	języku	angielskim).	

Lista	baz	znajduje	się	na	stronie	biblioteki	w	zakład-
ce	e-źródła.	Bazy	ułożone	są	alfabetycznie,	a	przy	każdej	
z	nich	znajduje	się	informacja	o	typie	bazy	oraz	dziedzi-
nie,	którą	obejmuje.	W	ten	sposób	Użytkownik	poszu-
kujący	zasobów	z	danej	dziedziny	może	w	łatwy	i	szybki	
sposób	dotrzeć	do	konkretnej	bazy.

Lista AtoZ	jest	narzędziem	zarządzającym	wszyst-
kimi	czasopismami	i	książkami	dostępnymi	on-line	w	BG	
WAT.	Pozwala	na	wygodne	i	szybkie	wyszukiwanie	e-
-czasopism	oraz	dotarcie	do	pełnych	tekstów	wybra-
nych	roczników	i	arty-
kułów.	Wyszukiwanie	
można	prowadzić	we-
dług:	tytułu	czasopi-
sma;	nazwy	wydawcy;	
ISSN;	dziedziny;	słów	
z	tytułu	czasopisma.	
Lista	daje	możliwość	
korzystania	 z	 pod-
powiedzi	 pojawiają-
cych	się	przy	danym	
wyniku.	Ważne	jest,	
aby	podczas	przeszukiwania	listy	AtoZ	zwracać	uwagę	
na	zakres	dostępnych	roczników	konkretnego	tytuły,	ja-
kie	zostały	udostępnione	bibliotece	w	ramach	umowy,	
np.	Dostępne od 1962 tom: 1 zeszyt: 1.

Zachęcamy	do	korzystania	z	bibliotecznych	źródeł	
informacji,	które	pomogą	profesjonalnie	napisać	każ-
dą	pracę.	

Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska

http://www.bg.wat.edu.pl
http://www.bg.wat.edu.pl
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