
Instrukcja korzystania z katalogu SOWA

I. Uruchomienie KATALOGU SOWA

1. Na pulpicie odszukujemy ikonę: Sowa_tcp.lnk a następnie klikamy dwa razy lewym 
przyciskiem myszy

2. Z górnego MENU wybieramy opcję FORMAT 

 

następnie rozwijamy tę opcję:

i odhaczamy punkt ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE 

Po odhaczeniu tego punktu ukażą nam się tytuły książek wraz z autorami oraz lokalizacją



II. Wyszukiwanie książek w KATALOGU SOWA

Podstawowe wyszukiwanie książek może odbywać się w trojaki sposób, a mianowicie 
możemy poszukiwać według:

a) tytułu
b) autora
c) hasła przedmiotowego

a) WYSZUKIWANIE KSIĄŻEK WEDŁUG TYTUŁU:

 W dolnym MENU zaznaczamy zakładkę TYTUŁ

 Następnie przechodzimy do górnego MENU i w okienku obok przycisku SZUKAJ 
wpisujemy interesujący nas tytuł, np. „Historia gospodarcza świata”:



Naszemu zapytaniu odpowiadają dokładnie dwa tytuły: „Historia gospodarcza świata: od 
paleolitu do czasów najnowszych/ Rondo Cameron oraz „Historia gospodarcza XIX i XX 
wieku/ Jerzy Ciepielewski, Irena Kostrowicka, Zbigniew Landau



b) WYSZUKIWANIE KSIĄŻEK WEDŁUG AUTORA

 W tym przypadku postępujemy podobnie, jak w przypadku powyższym, z tą różnicą, 
że w dolnym MENU zaznaczamy zakładkę AUTOR. Dalej postępujemy identycznie –
obok przycisku SZUKAJ wpisujemy nazwisko i imię autora i przyciskamy SZUKAJ.

      -  zaznaczamy opcję AUTOR



 Wpisujemy w okienko imię i nazwisko autora (np. Mickiewicz Adam) i klikamy 
przycisk SZUKAJ (pamiętamy o tym, że w pierwszej kolejności wpisujemy 
NAZWISKO AUTORA)



c) WYSZUKIWANIE KSIĄŻEK WEDŁUG HASŁA PRZEDMIOTOWEGO

Jeżeli nie znamy ani tytułu książki ani autora, możemy wyszukać pozycję według hasła 
przedmiotowego. Otrzymamy wtedy wykaz książek z danego zakresu tematycznego. Chcąc 
wyszukać pozycje z danego zakresu tematycznego (np. bankowość elektroniczna), 
postępujemy podobnie, jak w powyższych przypadkach:

 W dolnym MENU zaznaczamy zakładkę HASŁO

 Przechodzimy do górnego MENU i w okienku, obok przycisku SZUKAJ wpisujemy 
hasło danego zakresu tematycznego (w tym przypadku – bankowość elektroniczna):

 Otrzymujemy następujące wyniki:



OZNACZENIA W KATALOGU SOWA:

 W katalogu SOWA czerwoną czcionką oznaczone jest:

  



        -  niebieską czcionką oznaczony jest autor lub redaktor

     - lokalizacja danego egzemplarza (widzimy, w której bibliotece
   lub filii egzemplarz się znajduje), np. Czytelnia BG – Czytelnia  

Biblioteki Głównej)

   - widzimy, czy dany egzemplarz jest w tym momencie
      dostępny (do wypożyczenia 

– „można wypożyczyć”),  
           czy też aktualnie ma go inny czytelnik
           (jest wypożyczony –„wszystkie egzemplarze są       
           wypożyczone”)

- C – oznacza, że dany egzemplarz znajduje się w  
         CZYTELNI

- W – oznacza, że dany egzemplarz znajduje się w    
          WYPOŻYCZALNI

                                                          - 33 – SYGNATURY – miejsca, gdzie znajdują się 
           książki

  


