
OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program 
szczegółowy szkolenia -  Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. 

 

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim 
Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze  
Prowadząca: Jolanta Gruszczyńska 
Czas zajęć: 2 godz. 

 

Cele:  

Uczestnik: 
• zapozna się z ogólnymi zasadami pracy z modułem OPAC, 
• zapozna się z bazami danych dostępnymi w Internecie (Biblioteka Narodowa, 
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) 

• nabędzie umiejętności: 
o wyszukiwania informacji na temat zasobów biblioteki, 
o zamawiania i rezerwowania pozycji bibliotecznych oraz sprawdzania stanu 
własnego konta poprzez moduł OPAC 

• dostrzeże przydatność stosowania technologii informacyjnej w procesach 
wyszukiwania i zdobywania informacji. 

Metody i formy realizacji: 

• mini wykład, pokaz, ćwiczenia, praca indywidualna bądź w grupach 2-osobowych 
w zależności od liczebności uczestników 

Materiały wytworzone przez uczestników szkolenia: 

• Wykonane zestawy ćwiczeń, zawierające polecenia wyszukania dokumentów 
bibliotecznych poprzez odpowiednie indeksy w katalogu OPAC 

• Zestawienia bibliograficzne wydawnictw zwartych w oparciu o zbiory Biblioteki 
Pedagogicznej na dowolnie wybrany temat sporządzone przez uczestników 
szkolenia. 

 
Umiejętności przydatne w pracy zawodowej nabywane przez uczestników 
w toku zajęć: 
• Uczestnicy nabędą umiejętność wyszukiwania informacji na temat zasobów 
bibliotek poprzez wykorzystanie elektronicznych źródeł komunikacji – katalogu i 
Internetu. 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Krótka charakterystyka systemu bibliotecznego PROLIB. 

2. Omówienie zasad obsługi katalogu OPAC w systemie PROLIB 
• ogólne zasady pracy, 
• wyszukiwanie informacji na temat zasobów biblioteki w bazie danych 
poprzez odpowiednie strategie wyszukiwawcze, 

• wykorzystanie Słownika Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej  
i Indeksu Przedmiotowego w komputerowym systemie bibliotecznym,  

• zamawianie pozycji do wypożyczenia, 
• rezerwowanie wybranych pozycji, 
• sprawdzanie stanu własnego konta.  

3. Ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności: 



• ćwiczenia w wyszukiwaniu wybranych dokumentów bibliotecznych poprzez 
odpowiednie strategie wyszukiwawcze w katalogu OPAC (załącznik 1), 

• ćwiczenia sprawdzające umiejętności zamawiania i rezerwowania 
wybranych pozycji oraz sprawdzania stanu własnego konta (załącznik 2), 

• przygotowanie zestawienia bibliograficznego wydawnictw zwartych w 
oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej na dowolnie wybrany temat. 

4. Omówienie baz danych dostępnych w Internecie na stronach: 
• Biblioteki Narodowej (www.bn.org.pl),  
• KaRo /Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich/ (www.karo.umk.pl/Karo/)  

5. Zaprezentowanie ciekawych stron edukacyjnych w sieci oraz rozdanie materiałów: 
„Strony edukacyjne w Internecie” (załącznik 3) 
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Załącznik nr 1 

ĆWICZENIA W WYSZUKIWANIU WYBRANYCH DOKUMENTÓW 
BIBLIOTECZNYCH POPRZEZ ODPOWIEDNIE STRATEGIE 

WYSZUKIWAWCZE W KATALOGU „OPAC” 

 

1. Znajdź w katalogu „OPAC” i zapisz dwa dowolne tytuły książek Iwony 
Nowak: 

1) ..................................................................................................................
......................... 

2) ..................................................................................................................
......................... 

2. Wyszukaj w katalogu „OPAC” i zapisz sygnatury podanych materiałów 
bibliotecznych, wykorzystując następujące strategie wyszukiwania: wg opisu 
książki oraz wg osoby 

1) Kelm Albin: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. – Warszawa 
:  Żak, 2000 
.......................................................................................................................
.......................... 

2) Dzieci maltretowane i molestowane : jak o tym mówić / konsult. nauk. Barbara 
 Woynarowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 1988 [Kaseta wideo] 
.......................................................................................................................
.......................... 

3. Wyszukaj i podaj po dwa tytuły książek wydanych przez następujące 
wydawnictwa. 

1) ABC, Poznań 
.......................................................................................................................
.......................... 
.......................................................................................................................
.......................... 

2) Krajowa Agencja Wydawnicza 
.......................................................................................................................
.......................... 
.......................................................................................................................
.......................... 

4. Odszukaj dany dokument biblioteczny posiadając jego sygnaturę i sprawdź 
jego dostępność i przeznaczenie 

1) Sygnatura :  Mg SD-184
 …………………………………………………………………....................................... 

2) Sygnatura :  Mg 27635
 …………………………………………………………………………………………... 



5. Odszukaj daną książkę posiadając jej numer inwentarzowy i sprawdź jej 
dostępność  
i przeznaczenie 

 Kg  29684 …………………………………………………………………………………………... 

6. Odszukaj podane Hasło przedmiotowe i wynotuj z niego dwa tytuły 
dokumentów bibliotecznych wraz z ich sygnaturami 

Pedagogika społeczna – zagadnienia 

1) …………………………………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

7. Sprawdź wydawnictwo i rok wydania następujących dokumentów 
bibliotecznych 

1) Kozielecki Józef: Koncepcje psychologiczne człowieka 

………………………………………………………………………………………………. 

2) Mały Książę : musical dla dzieci i dorosłych / wg przekł. Jana Szweykowskiego 

………………………………………………………………………………………………. 

8. Wyszukaj książki napisane w języku: 

a. niemieckim 

b. rosyjskim 

9. Odszukaj podaną dziedzinę wiedzy wykorzystując UKD i wynotuj z niej dwa 
tytuły dokumentów bibliotecznych  

37.015.324;   Psychologia ucznia. Psychologia klasy szkolnej 

a. ………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………… 

10. Wyszukaj materiały biblioteczne do zagadnienia: program nauczania do 
języka polskiego w gimnazjum i podaj do niego po trzy przykłady 

a. …………………………………………………………………………………………. 

b . ……………………………………………………………………………………........ 

c . ……………………………………………………………………………………......... 



Załącznik nr 2 

ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAMAWIANIA I 
REZERWOWANIA WYBRANYCH POZYCJI ORAZ SPRAWDZANIA STANU 

WŁASNEGO KONTA 

 

1. Używając karty czytelnika zaloguj się na swoim koncie bibliotecznym. 

2. Po zalogowaniu się zrób rezerwację na dowolnie wybraną książkę (zwracając uwagę 
na dostępność książki). 

3. Zamów w katalogu dowolnie wybraną książkę (rewers na zamówioną książkę drukuje 
się w magazynie). 

4. Po zalogowaniu się sprawdź stan swojego konta – wypożyczenia - zamówienia – 
rezerwacje. 



Załącznik nr 4 

STRONY EDUKACYJNE W INTERNECIE 

• www.men.waw.pl – strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

• www.codn.edu.pl – witryna Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 

• www.korps.edu.pl – strona Krajowego Ośrodka Rozwoju Programów Szkolnych, 

• www.ptm.edu.pl – witryna Menu oraz Instytutu Badań Edukacyjnych, 

• www.fuw.edu.pl/festiwal/ - strona Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 
dostępną dokumentacją Festiwali Nauki, 

• www.eduseek.pl – portal edukacyjny: Eduseek, 

• www.szkola.net – portal edukacyjny,: Szkoła net, 

• www.interklasa.pl – Polski Portal Edukacyjny Interklasa, 

• www.biblioteka.edu.pl – serwer Biblioteczny - wyodrębniona witryna Interklasy, 

• www.profesor.pl – serwis edukacyjny: Profesor 

• www.pedagog.pl – serwis edukacyjny  

• www.edukacja.rz.pl – przewodnik po polskich stronach edukacyjnych: Edukacja, 

• www.gimnazjum.pl – wityna edukacyjna: Gimnazjum 

• www.liceum.pl – witryna edukacyjna: Licum 

• www.matura.pl – witryna edukacyjna poświęcona maturze, 

• www.humanista.pl – portal humanistyczny, 

• www.biologia.pl – serwis Biologia prowadzony przez Wydawnictwo Prószyński Iska, 

• www.wiw.pl , www.wiedzaizycie.pl , www.swiatnauki.pl , www.dlaczego.pl – 
rozbudowana witryna Wirtualny Wszechświat, 

• www.historia.pl , www.historia.uw.edu.pl  - witryna poświęcona historii, 

• www.filozofia.pl  - witryna poświęcona filozofii, 

• www.staropolska.gimnazjum.com,pl – humanistyczny serwis: Staropolska, 

• www.monika.univ.gda.pl/-literat/ - Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej założona 
na Uniwersytecie Gdańskim (zbiory tekstów literackich), 

• www.literatura.net.pl , www.biblioteka.poland.com – Biblioteki Sieciowe wędrujące 
po Internecie 

ELEKTRONICZNE BAZY DANYCH WYBRANYCH BIBLIOTEK 

• Bazy Biblioteki Narodowej: http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm 

• Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich Karo: http://karo.umk.pl/Karo/ 

• Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT: http://www.nukat.edu.pl/ 

• Baza zawartości czasopism Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 

http://www.dbp.wroc.pl/baza_zawartosci_czasopism.htm 

• Bazy katalogowe Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu 

http://www.pbp.poznan.pl/katalog.html 



• Bazy danych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie http://www.bpt.edu.pl/ 

• Katalog Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

http://www.dbp.wroc.pl/ALEPH/ 

• Katalogi on-line Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 

http://www.bptorun.wx.pl/internet/katalog.php 

• Bazy Pedagogicznej Biblioteki Wojwódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Lublinie : http://87.246.214.2/cgi-bin/makwww.exe 


