
Instrukcja 
 
Wyszukiwanie i zamawianie zbiorów    

w bazach  i katalogach               

Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy 

 



 

Wpisując do wyszukiwarki adres: http://pceik.pl otworzy się 

strona domowa Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury.  

Aby wejść na główną stronę - Biblioteki wybierz podstronę 

Biblioteka Pedagogiczna  

 



 
Otworzy się podstrona Biblioteki. 

Z menu wybierz zakładkę Katalog-Oleśnica, następnie 

wybierz Katalog główny 



        

 

Otworzy się główne okno katalogu Oleśnica.  

Do przeszukiwania bazy wykorzystywane są opcje:    

Indeksy   i  Wyszukaj 
                                                

 

 



Do wyszukiwania można wykorzystać następujące pola: 
            - wszystkie pola, tytuł, autor, hasło przedmiotowe 

           



- zasób – określenie miejsca, gdzie znajduje się szukana 

pozycja 

- kliknij w nazwę Oleśnica 



Otworzy się okno z opisem książki. 

Aby złożyć zamówienie kliknij w opcję Zamówienie 



Zaloguj się do biblioteki podając kod kreskowy karty 

i hasło, a przechodząc kliknij trzykrotnie Dalej. 

Pojawi się informacja, że zarejestrowano 

zamówienie do odbioru w Oleśnica 



Jeżeli pracujesz w Katalogu Oleśnica, a chcesz przeszukiwać 

inne bazy lub katalogi - kliknij w opcję Bazy (nawigacja). 

Pojawi się okno z wymienionymi nazwami katalogów i baz 

Sieci Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych. 

 



Do przeszukiwania baz wykorzystuje się również funkcję menu 

głównego Wyszukaj i Indeksy. 

 



- zasady poszukiwania w bazie EDUKACJA  są takie same jak  

  w Katalogu Oleśnica 

- do wyszukiwania można wykorzystać następujące pola: 

  wszystkie pola,  tytuł czasopisma, autor, rocznik, tytuł + adnotacja, 

   hasło przedmiotowe 

 



Szukając artykułów np. na temat „agresji w szkole” należy wybrać 

opcję Wyszukaj, a następnie wybrać pole do wyszukiwania       

(np. tytuł+ adnotacja) i wprowadzić zagadnienie: „agres?szko?”.  

Znak ”?” służy do maskowania części słów. Pozwala na szerszy 

zakres wyników. 



Po wybraniu liczby porządkowej  rekordu uzyskamy dostęp do opisu 

zawartości artykułu oraz jego dokładnego umiejscowienia                      

w czasopiśmie.  

Aby zamówić artykuł wybieramy miejscowość wskazaną w zasobie 

 np.: OLEŚNICA 



Aby skorzystać z artykułu w wersji cyfrowej należy wybrać 

bazę  tekstową artykułów 



Po wyszukaniu hasła np. „psychologia” otwiera się nam okno obiektów 

cyfrowych w dwóch wersjach. Obiekty cyfrowe w pdf dostępne są    

dla zalogowanych czytelników tylko na jednym na stanowisku 

komputerowym w bibliotece. Artykuły w wersji url dostępne są 

każdemu, kto przeszukuje katalog.  
 



Możesz artykuł przeczytać, zrobić notatki lub 

wydrukować dla własnych potrzeb. 



Życzymy Państwu owocnych 

poszukiwań w katalogach i bazach 

Biblioteki Pedagogicznej  

w Oleśnicy 

 

 http://pceik.pl  
 tel. 71 314 21 46 


