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Bez logowania jest możliwe przeglądanie 
katalogu Biblioteki, 

nie można jednak skorzystać w pełni 
z zasobów bibliotecznych

Zasoby Biblioteki można przeszukiwać stosując:
● wyszukiwanie proste
● wyszukiwanie zaawansowane

Przed rozpoczęciem wyszukiwania warto 
zalogować się na swoje konto biblioteczne.

Logowanie umożliwia szerszy dostęp
do zasobów Biblioteki i funkcjonalności PRIMO VE,

w tym możliwość zamawiania, prolongaty
 rezerwacji książek 

a dla pracowników I studentów KUL 
zdalny dostęp do zasobów elektronicznych
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WYSZUKIWANIE PROSTE (PODSTAWOWE)

Multiwyszukiwarka  PRIMO VE umożliwia przeszukiwanie 
wszystkich zasobów Biblioteki jednocześnie.

Jeśli zaznaczymy opcję »Wszystko« będzie przeszukiwany 
● katalog komputerowy, 

● zasoby elektroniczne/ bazy danych,
● Biblioteka Cyfrowa KUL

Zaznaczenie opcji »Katalog BU KUL« pozwoli na 
dotarcie do informacji o zbiorach tradycyjnych 

i ich dostępności



  

Kliknięcie w trzy kropki 
pozwala rozwinąć 

mapę strony
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Opcja »Przeglądaj« daje możliwość
przeszukiwania katalogu bibliotecznego

według określonych 
kategorii wyszukiwawczych:

autora, tytułu, tytułu serii/czasopisma 
oraz sygnatury
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WYSZUKIWANIE PROSTE (PODSTAWOWE)

Aby wyszukać całą frazę, należy ją umieścić w cudzysłowie 
       np. „teologia pastoralna”, „prawo kanoniczne”

Możemy zastosować tzw. znaki maskujące (uniwersalne):

*  – zastępuje dowolną liczbę znaków np. cultur* (zostaną 
wyszukane słowa: culture, cultural, culturally); 
gwiazdkę można wstawić w dowolnym miejscu wyrazu

? – zastępuje jeden dowolny znak np. wom?n (zostaną wyszukane:
women, woman)

Słowa można łączyć ze sobą operatorami logicznymi 
AND, OR, NOT (I, LUB, NIE)

Za pomocą nawiasów można tworzyć zapytania złożone 
 – najpierw będą przetwarzane zapytania wewnątrz nawiasów, 

a następnie dalsze np.
(Katolicki Uniwersytet Lubelski AND Karol Wojtyła) 

AND nauka
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OPERATORY LOGICZNE (BOOLE’A)

Jednym ze sposobów na doprecyzowanie 
wyników wyszukiwania oraz 

uzyskanie wyników najbardziej adekwatnych 
do swoich potrzeb jest zastosowanie

operatorów logicznych – Boole’a. 
Można ich używac zarówno 

w wyszukiwaniu prostym, jak i zaawansowanym

Symboliczna logika Boole’a 
posługuje się operatorami

AND, OR, NOT
(I, LUB, NIE)

Operator AND pozwala wyszukać część 
wspólną zbiorów, czyli taką, która spełnia jednocześnie

 obydwa kryteria wyszukiwawcze

Operator OR rozszerza wyniki wyszukiwania 
– wyszukuje publikacje wspólne dla obydwu kryteriów,

 jak również te, które odnoszą się tylko do jednego terminu.
Operator OR możemy stosować także wtedy, 
gdy chcemy użyć synonimu danego terminu

Użycie operatora NOT wyklucza 
jeden z terminów wyszukiwawczych
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WYSZUKIWANIE PROSTE
ograniczanie wyników wyszukiwania– fasety

 

Liczbę wyników możemy 
ograniczyć stosując tzw. fasety

znajdujące się na pasku 
po lewej stronie ekranu

Po zaznaczeniu wszystkich 
interesujących opcji, 

należy kliknąć w przycisk
»Zastosuj filtry«
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
fasety – sortowanie wyników wyszukiwania

 

Wyniki wyszukiwania 
domyślnie są sortowane 

wg ich istotności,
 czyli związku z tematem

wyszukiwania.

Można jednak zmienić te
kryteria i sortować

wg daty wydania publikacji, 
tytułu czy autora
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
– ograniczanie wyników wyszukiwania– fasety

 
Mamy tu także informacje 

dotyczące dostępności 
danej pozycji
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
ograniczanie wyników wyszukiwania – fasety 

 

Można uszczegółowić 
temat – w rozwijanej liście

pojawią sie wszystkie tematy
związane z zapytaniem, 
w nawiasie znajduje się

liczba przypisanych
do danego tematu pozycji
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WYSZUKIWANIE PROSTE
– wyniki wyszukiwania, dostępność

 

Aby uzyskać
więcej informacji 

o danej pozycji z listy,
trzeba kliknąć 

w jej tytuł



  

WYSZUKIWANIE PROSTE 
– rekord bibliograficzny pozycji dostępnej 

w formie tradycyjnej

 

Można sprawdzić
dostępność egzemplarzy

w Bibliotece  i zamówić je 
do Wypożyczalni lub

do Czytelni

www.kul.pl



  

WYSZUKIWANIE PROSTE 
– rekord bibliograficzny oraz wirtualna półka 

 

U dołu strony uzyskamy 
pełne informacje

bibliograficzne

Na wirtualnej półce
wyświetlą się pozycje

zgodne z tematem wyszukiwania

www.kul.pl
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
– rekord bibliograficzny pozycji dostępnej on-line

 

Można sprawdzić
dostępność wersji 

tradycyjnych 
oraz wersji on-line 

z baz  subskrybowanych 
przez KUL oraz zasobów 

open access

Link przekierowuje
do pełnego tekstu

Pełny tekst



  

Eksport opisu bibliograficznego 

 

Eksport RIS służy do eksportu
danych bibliograficznych do 

menedżerów bibliografii

Kliknięcie w »opis bibliograficzny«
pozwoli na zapisanie opisu publikacji 

w wybranym formacie bibliograficznym

Możemy skopiować 
rekord do schowka,

utworzyć link do opisu
lub wysłać

opis mailem 

www.kul.pl
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WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

W wyszukiwaniu zaawansowanym
możemy łączyć ze sobą 

różne kryteria wyszukiwawcze

Możemy zastosować 
odpowiedni dla naszego

wyszukiwania filtr

...połączyć z kolejnym polem wyszukiwawczym 
za pomocą operatorów Boole’a

i ewentualne dodać kolejne 
pole wyszukiwania za pomocą przycisku 
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WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Możemy ustawić 
dowolny język wyszukiwania
lub wybrać konkretny język 

z rozwijanej listy

Możemy zaznaczyć zakres lat wydania 
poszukiwanych publikacji

Możemy przeszukiwać »Wszystko« 
[katalog, zbiory elektroniczne], 
lub tylko Katalog BU KUL
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WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE 
wyniki wyszukiwania
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WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
 – personalizowanie wyszukiwania

Opcja personalizacji wyników 
służy do ich zawężania

i dostosowania do własnych
potrzeb
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ZAPISYWANIE WYNIKÓW
WYSZUKIWANIA

pinezka i alerty
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ZAPISYWANIE WYNIKÓW
WYSZUKIWANIA

pinezka i alerty

Wyniki wyszukiwania 
(niezależnie czy jest to
wyszukiwanie proste,
czy zaawansowane)

można zapisać w »ulubionych«
korzystając z pinezki

Można je też wysłać mailem
np. współpracownikowi,

studentom itd.
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ZAPISYWANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA – pinezka i alerty
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ZAPISYWANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA 
– tagowanie i etykiety

Etykiety można dodać przy konkretnym 
rekordzie bibliograficznym – pozwalają na

grupowanie zapisanych wyszukiwań Dzięki etykietom możemy grupować zapisane pozycje
na swoim koncie (w ulubionych – do których 

wchodzimy poprzez znak pinezki 
w górnym prawym rogu ekranu
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KONTO UŻYTKOWNIKA

Kliknięcie w rozwijaną listę przy nazwisku
pozwala wejść na konto czytelnika.

można tam sprawdzić dane karty bibliotecznej,
stan wypożyczeń i zamówień, 

zapisane wyszukiwania i ulubione pozycje



Dziękujemy za uwagę
oraz życzymy owocnej pracy
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