
www.kul.pl

Narzędzia 
wyszukiwawcze
(wyszukiwarki 

i multiwyszukiwarki
biblioteczne)

Opracowanie:
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka (OIN)



NARZĘDZIA WYSZUKIWAWCZE 
pozwalające odnaleźć przydatne materiały naukowe

Google Scholar jest 
naukowym serwisem 
wyszukiwawczym 
online, 
a Google – nie 
(chociaż także pozwala 
wyszukać informacje 
i publikacje naukowe) 

Google Scholar jest 
naukowym serwisem 
wyszukiwawczym 
online, 
a Google – nie 
(chociaż także pozwala 
wyszukać informacje 
i publikacje naukowe) 

Bazy danych

(zasoby elektroniczne)

– pełnotekstowe  i bibliograficzne

– wielodziedzinowe i dziedzinowe

– licencjonowane (zamknięte) 

– w wolnym dostępie (open access)

Bibliografie dziedzinowe, serwisy tematyczne

Społecznościowe portale naukowe (np. Academia.edu; ResearchGate)

Katalogi bibliotek naukowych, katalogi centralne, katalogi rozproszone
Multiwyszukiwarki i wyszukiwarki biblioteczne

Google scholar i inne „uniwersalne” wyszukiwarki naukowe



ZASOBY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  KUL 

Strona domowa BU KUL

PRIMO VE
Multiwyszukiwarka 

+ Katalog BU KUL i innych 
bibliotek

Lista A-Z

Bazy danych  
udostępniane 

przez  System HAN

Biblioteka 
cyfrowa



WYSZUKIWARKI
I 
MULTIWYSZUKIWA
RKI  BIBLIOTECZNE



www.kul.pl

Usługa wyszukiwania w systemie PRIMO VE ułatwia badaczom i studentom
znalezienie potrzebnych materiałów bibliotecznych – zarówno tradycyjnych, 

jak elektronicznych, przyspieszając proces wyszukiwawczy.
Multiwyszukiwarka zapewnia użytkownikom intuicyjną i kompleksową usługę.



  

Nowy katalog
PRIMO VE

strona startowa

www.kul.pl
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Bez logowania jest możliwe przeglądanie 
katalogu Biblioteki, 

nie można jednak skorzystać w pełni 
z zasobów bibliotecznych ani ich zamówić

Zasoby Biblioteki można przeszukiwać stosując:
● wyszukiwanie w indeksach
● 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.

W swoich danych osobowych (karta biblioteczna)
warto też podać adres

e-mail,co ułatwi kontakt z Biblioteką
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WYSZUKIWANIE PROSTE (PODSTAWOWE)

Multiwyszukiwarka  PRIMO VE umożliwia przeszukiwanie 
wszystkich zasobów Biblioteki jednocześnie.

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

jak również zasoby elektroniczne / bazy danych

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

i ich dostępności

● Opcja »Połączone katalogi« pozwoli na przeszukiwanie
katalogów bibliotek używających system ALMA m.in. 

Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i innych
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WYSZUKIWANIE PROSTE (PODSTAWOWE)

Możemy uszczegółowić zapytanie (czy to ma 
być dokładna fraza, czy szukamy rekordów 

rozpoczynających się od danego słowa itd.), 
oraz w jakim miejscu opisu bibliograficznego

szukać danego słowa czy frazy: 
w całym opisie, w tytule, w polu autorskim, 

w temacie, typie czy formie dokumentu, 
wśród wydawców i tytułów serii.

Można też prowadzić wyszukiwanie 
poprzez numery ISBN I ISSN



  

Kliknięcie w trzy kropki 
pozwala na rozwinięcie

mapy strony 
 – możemy z tego miejsca 

przejść do innych
 stron WWW

powiązanych z Biblioteką

www.kul.pl

MAPA STRONY
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Opcja »Przeglądaj« na mapie strony 
lub »Indeksy« daje możliwość

przeszukiwania katalogu bibliotecznego
według określonych 

kategorii wyszukiwawczych:
autora, tytułu, tytułu serii/czasopisma, 
sygnatury oraz deskryptorów Biblioteki 

Narodowej (DBN)

Deskryptory BN to język 
informacyjno-wyszukiwawczy wykorzystywany 

w  opisie bibliograficznym – zastąpił
dotychczasowy język haseł

przedmiotowych

WYSZUKIWANIE W INDEKSACH
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WYSZUKIWANIE PROSTE (PODSTAWOWE)

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

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 je używać zarówno 

w wyszukiwaniu prostym, jak i zaawansowanym

Symboliczna logika Boole’a 
posługuje się operatorami

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

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

 obydwa kryteria wyszukiwawcze

Operator OR (LUB) 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 (NIE) 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«



  www.kul.pl

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 wyniki
wg daty wydania publikacji, 

tytułu lub autora
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
– ograniczanie wyników wyszukiwania– fasety
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
ograniczanie wyników wyszukiwania – fasety 

 

Można wskazać autorów 
bądź innych twórców dzieła 

(np. wydawnictwo), 
którzy

nas interesują
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
ograniczanie wyników wyszukiwania – fasety 

 

Można uszczegółowić 
Temat: w rozwijanej liście

pojawią się wszystkie tematy
powiązane z zapytaniem, 

przy czym w nawiasie znajduje się
liczba przypisanych

do danego tematu pozycji
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WYSZUKIWANIE PROSTE 
ograniczanie wyników wyszukiwania – fasety 

 

Dzięki fasetom możemy się
dowiedzieć w której z bibliotek KUL 

znajdują się wyszukane pozycje 
oraz

jaka jest ich szczegółowa lokalizacja 
(a więc czy znajdują na się przykład

w księgozbiorze podręcznym
którejś czytelni).

Możemy wybrać pozycje 
tylko z konkretnych lokalizacji



  

WYSZUKIWANIE PROSTE 
ograniczanie wyników wyszukiwania – fasety 

 

Dzięki fasetom można uszczegółowić 
takie dane jak:

● nazwa kolekcji w przypadku 
zbiorów elektronicznych

● tytuły czasopism w jakich
znajdują się wyszukane materiały

● forma i typ wyszukanych dokumentów
● temat jakim jest dane dzieło (literackie, 

sztuki itd..)
● miejsce którego dotyczą wyszukane 

publikacje
 



  

WYSZUKIWANIE PROSTE 
ograniczanie wyników wyszukiwania – fasety 

Dzięki fasetom można też wskazać:
● czas (okres) którego dotyczy publikacja

● język publikacji
● datę publikacji

● czas powstania dzieła
 

… a także gatunek i dziedzinę
oraz odbiorcę do którego skierowane jest dane dzieło

Rodzaj faset jest zależny od tematu, 
który jest wyszukiwany,

pozwala doprecyzować i uszczegółowić zapytanie
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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 

bądź Czytelni

www.kul.pl



  

WYSZUKIWANIE PROSTE 
– rekord bibliograficzny 

 

U dołu strony uzyskamy 
pełne informacje

bibliograficzne

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 zwykle 
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 go

w wybranym formacie bibliograficznym

Możemy skopiować 
opis bibliograficzny

do schowka,
utworzyć link do opisu

lub wysłać
go mailem 

www.kul.pl

Opis bibliograficzny 
można też 

wyeksportować do
używanego

menadżera bibliografii



  

Wyszukiwanie czasopism
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Szukając tytułu czasopisma możemy
skorzystać z wyszukiwania prostego

i wpisać go bezpośrednio w pole wyszukiwawcze
(otrzymamy jednak wtedy wyniki dotyczące

także innych typów publikacji)
lub

skorzystać z zakładki 



  

Wyszukiwanie czasopism

 

www.kul.pl

Kliknięcie w jedną 
z kategorii – dyscyplin
pozwoli na odszukanie
wszystkich czasopism,

które są do niej
przypisane



  

Wyszukiwanie tytułu czasopisma
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Po wejściu w wybrany tytuł 
czasopisma otrzymamy 

jego dane bibliograficzne, 
będzie też można 

sprawdzić dostępność
i lokalizację

Jeśli dane czasopismo posiada 
wersję elektroniczną - 

otrzymamy link dostępu
do strony



  

Wyszukiwanie tytułu czasopisma
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Jeśli interesuje nas 
wersja tradycyjna czasopisma -
musimy przejść do lokalizacji,

czyli sprawdzić gdzie 
znajduje się dany tytuł.

Wybieramy tę lokalizację,
która nas interesuje, a więc na przykład 

egzemplarz znajdujący się
w Magazynie Biblioteki Głównej KUL,
następnie zamawiamy go do Czytelni 



  

Wyszukiwanie tytułu czasopisma
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W tym miejscu możemy określić 
który numer i rok czasopisma

chcemy zamówić

Po wejściu w opcję »wyświetl więcej«
zobaczymy pełny zasób danego 

tytułu czasopisma
dostępny w wybranej Bibliotece

Zasób
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WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

W wyszukiwaniu zaawansowanym
można łączyć ze sobą 

różne kryteria wyszukiwawcze

Można zastosować odpowiedni 
dla naszego wyszukiwania

filtr

i ewentualne dodać kolejne 
pole wyszukiwawcze za pomocą przycisku 

skorzystać z operatorów logicznych
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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
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KONTO UŻYTKOWNIKA – karta biblioteczna

Warto uzupełnić 
swoje dane osobowe

przynajmniej 
o adres e-mail

Można to zrobić 
poprzez zakładkę 
»Dane osobowe« 

a następnie wejście 
w

»Edytuj szczegóły« 

Dzięki podaniu adresu e-mail
będziemy na bieżąco informowani 

o wszelkich akcjach związanych 
z kontem bibliotecznym np. 

o tym, że
zamówione materiały biblioteczne 

są gotowe do odbioru, 
albo upływa termin ich zwrotu. 

Na adres mailowy otrzymamy też 
powiadomienia i alerty dla wybranego

hasła wyszukiwawczego
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BAZY DANYCH Z PRIMO VE możemy 
przejść do strony Biblioteki, 

na której są wszystkie 
aktualnie zakupione
bazy danych wraz 
z linkami dostępu

UWAGA! Jeśli korzystamy
z zakładki »Bazy danych« poza siecią KUL 

pojawi się okienko logowania
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ELEKTRONICZNY KATALOG KARTKOWY IKKAR Z PRIMO VE możemy 
przejść do Elektronicznego 

Katalogu Kartkowego – pozwala 
on na dotarcie do pozycji 

wydanych przed 1996 rokiem, 
które jeszcze nie zostały

skatalogowane 
komputerowo 
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ZAMÓWIENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Ze strony głównej 
multiwyszukiwarki PRIMO VE

wchodzimy w mapę strony
poprzez trzy kropki 

Następnie wchodzimy 
w »Zamówienie 

międzybiblioteczne« 

Możemy dzięki temu zamówić
z innych bibliotek krajowych 

bądź zagranicznych 
materiały biblioteczne, których 

nie posiada macierzysta 
Biblioteka.

System najpierw 
poprosi o zalogowanie się

na konto biblioteczne

… a następnie
o wypełnienie 

formularza
zamówienia 
(książki bądź

artykułu)



Logowanie do 
nowej multiwyszukiwarki

PRIMO

Logowanie umożliwia szerszy 
dostęp
do zasobów Biblioteki i 
funkcjonalności PRIMO VE,
w tym możliwość zamawiania, 
prolongaty i rezerwacji książek, 
a dla pracowników i studentów 
KUL zdalny dostęp do zasobów 
elektronicznych.

W swoich danych osobowych 
(karta biblioteczna)
warto też podać adres
e-mail,co ułatwi kontakt z 
Biblioteką



INNE WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE



WYSZUKIWARKI 
BIBLIOTECZNE –

Możemy zawęzić wyniki  w zakresie m.in.
• typu dokumentu

• roku wydania
•  języka

• miejsca wydania
• tematu

• gatunku literackiego
• okresu którego dotyczy dokument

• twórcy (autora)
•  powiązanej instytucji

Katalog Nukat przeszukuje
jednocześnie 189 bibliotek  współpracujących; 
znajdują się w nim  opisy książek, czasopism, 

artykułów,  dokumentów audiowizualnych
i innych materiałów bibliotecznych



WYSZUKIWARKI 
BIBLIOTECZNE –

Katalog Nukat przeszukuje
jednocześnie 189 bibliotek  współpracujących; 
znajdują się w nim  opisy książek, czasopism, 

artykułów,  dokumentów audiowizualnych
i innych materiałów bibliotecznych

Możemy zawęzić wyniki  w zakresie m.in.
typu dokumentu
roku wydania
 języka
miejsca wydania
tematu
gatunku literackiego
okresu którego dotyczy dokument
twórcy (autora)
 powiązanej instytucji

Możemy zawęzić wyniki  w zakresie m.in.
● typu dokumentu
● roku wydania
●  języka
● miejsca wydania
● tematu
● gatunku literackiego
● okresu którego dotyczy dokument
● twórcy (autora)
●  powiązanej instytucji

Katalog Nukat przeszukuje
jednocześnie 189 bibliotek  współpracujących; 
znajdują się w nim  opisy książek, czasopism, 
artykułów,  dokumentów audiowizualnych
i innych materiałów bibliotecznych



WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE – NUKAT.EDU.PL

Jeśli istnieje wersja elektroniczna publikacji często z 
Katalogu NUKAT jest link do niej

Jeśli istnieje wersja elektroniczna publikacji często z 
Katalogu NUKAT jest link do niej



WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
BN.ORG.PL

Katalog Biblioteki  
Narodowej pełni  
funkcję polskiej  

bibliografii 
narodowej

- odnotowuje 
wszystkie  rodzaje 

materiałów
bibliotecznych, a 

więc także 
artykuły z 
czasopism



WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –  BN.ORG.PL

Wyszukiwarka  
działa na tych  

samych  zasadach 
jak  inne  

wyszukiwarki  
biblioteczne 

BN korzysta z nowej 
wersji PRIMO VE, 

która jest też 
używana w naszej 

Bibliotece (z naszego 
katalogu PRIMO VE
mamy możliwość 

przeglądania 
zasobów BN, BJ 

i innych bibliotek)

Wyszukiwarka  
działa na tych  

samych  zasadach 
jak  inne  

wyszukiwarki  
biblioteczne 

BN korzysta z nowej 
wersji PRIMO VE, 

która jest też 
używana w naszej 

Bibliotece (z naszego 
katalogu PRIMO VE
mamy możliwość 

przeglądania 
zasobów BN, BJ 

i innych bibliotek)

W tej chwili możemy 
przeszukiwać nie tylko 

Katalog Biblioteki 
Narodowej, ale także 

katalogi innych 
bibliotek używających 
system ALMA, w tym  

BU KUL

W tej chwili możemy 
przeszukiwać nie tylko 

Katalog Biblioteki 
Narodowej, ale także 

katalogi innych 
bibliotek używających 
system ALMA, w tym  

BU KUL



WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE – BN.ORG.PL

Z katalogu mamy 
przekierowanie do 
Polony i pełnego 
tekstu jeśli taki 

istnieje

Z katalogu mamy 
przekierowanie do 
Polony i pełnego 
tekstu jeśli taki 

istnieje

Oczywiście mamy wolny dostęp tylko do publikacji do 
których wygasło prawo autorskie lub są w open access
Oczywiście mamy wolny dostęp tylko do publikacji do 
których wygasło prawo autorskie lub są w open access



KaRo 
czyli 

Katalog Rozproszony 
Bibliotek Polskich

Wyszukiwarka biblioteczna korzystająca
z protokołu Z39.50*

Pozwala na dostęp do informcji o zasobach
wielu polskich bibliotek – jest to 

prywatna inicjatywa Tomasza Wolniewicza
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

* Protokół Z39.50 – jest protokołem służacym do
Wyszukiwania i pobierania informacji z różnych
baz danych, wykorzystywany przez biblioteki 

na całym, świecie do wymiany danych bibliograficznych



KaRo 

Po wybraniu bibliotek I wpisaniu hasła (haseł) wyszukiwawczego
otrzymamy listę bibliotek w których poszukiwana pozycja sięznajduje – wraz z liczbą egzemplarzy.

Jest to m.in. wygodna opcja, żeby sprawdzić dostępność zasobów w innych bibliotekach, jesli w rodzimej 
Bibliotece czegoś nie ma i zamówić ją poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną



KVK – Karlsruher Virtueller Katalog

Jest to podobnie jak KaRo katalog rozproszony,
czyli narzędzie pozwalające przeglądać

katalogi biblioteczne różnych bibliotek na świecie.
Może posłużyć m.in. do poszukiwań bibliograficznych

Aby rozpocząć wyszukiwanie – należy najpierw
zaznaczyć biblioteki, które nas interesują (mamy do wyboru:

biblioteki niemieckie, austriackie, szwajcarskie,
biblioteki narodowe różnych krajów,
biblioteki cyfrowe oraz księgarnie)



Federacja Bibliotek Cyfrowych

Funkcje serwisu FBC bazują  na opisach (metadanych) publikacji cyfrowych  dostępnych 
w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. 

Informacje te aktualizowane są raz na dobę – w nocy

FBC współpracuje obecnie ze 153 instytucjami (bibliotekami cyfrowymi), zawiera ponad 6,5 miliona
zdygitalizowanych obiektów w otwartym dostępie I ponad 1,6 miliona w dostępie ograniczonym. 



Federacja Bibliotek Cyfrowych



Federacja Bibliotek Cyfrowych

Fasety po lewej stronie
pozwalają uszczegółowić

wyszukiwanie



Federacja Bibliotek Cyfrowych

FBC pozwala dotrzeć 
do wielu zdigitaliowanych

numerów czasopism 
z XIX i początków XX wieku 



Federacja Bibliotek Cyfrowych



Dziękuję za uwagę
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