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1.WSKAZÓWKI TECHNICZNE
Połączenie z katalogiem można uzyskać ze strony Biblioteki
http://statlibr.stat.gov.pl link Komputerowy Katalog CBS
lub bezpośrednio:
http://statlibr.stat.gov.pl/F (rys.1)

Rys.1. Strona główna komputerowego Katalogu Biblioteki
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2 .ZALOGUJ
Zaloguj – opcja wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych w systemie, niezbędna do
korzystania z funkcji zamawiania książek do wypożyczenia, sprawdzenia konta, zmiany
hasła.
Aby zarejestrować się należy skontaktować się z pracownikiem informacji pod adresem
u.wypierowska@stat.gov.pl wpisując w temacie listu tekst „KONTO”, a w treści listu imię,
nazwisko i adres poczty elektronicznej. Zwrotnie otrzymasz identyfikator i hasło do
logowania.
Po otrzymaniu hasła w otwartym formularzu (rys.2 ), w polu identyfikator użytkownik
powinien wpisać swój identyfikator i hasło.

Rys.2. Logowanie zarejestrowanego czytelnika

3. ZAMOWIENIE KSIĄŻKI I WYPOŻYCZENIE



Aby zamówić książkę należy przejść na stronę główną biblioteki i skorzystać z funkcji
Przeglądaj lub Wyszukaj
Znaleziona pozycja wyświetli się na ekranie „Lista przeglądania” (rys.3)
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Wybrać interesującą pozycje i przenieść się na ekran „ Lista rekordów” (rys.4)
Za pomocą zakładki zasobu – lista egzemplarzy wybrać egzemplarz, który pozwoli na
złożenie zamówienia (rys.5)

Składając zamówienie należy zwracać uwagę na zakładkę termin zwrotu czy dana
pozycja jest dostępna.
Na liście zamówień możesz:
 Kliknąć Zamówienie aby złożyć zamówienie.
 Kliknij Szczegóły aby wyświetlić wszystkie dostępne szczegóły, dotyczące
rekordu egzemplarza.




Kliknięcie linku „Zamówienie” powoduje otwarcie okna zamówienie
Decyzję o złożeniu zamówienia potwierdza się poleceniem Dalej
Czytelnik może sprawdzić stan realizacji zamówienia korzystając z funkcji „Moje
konto” (rys.6)

Rys 3. Lista przeglądania
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Rys.4 Lista rekordów

Rys 5 Lista zamówień
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Rys.6 Moje konto

4. KONIEC SESJI
Polecenie „koniec sesji” jest nie zwykle ważne w przypadku korzystania z ogólnie
dostępnych stanowisk komputerowych.
W takich warunkach każdą sesje wyszukiwawczą należy zakończyć wykonaniem polecenia
koniec sesji .Powoduje to wymazanie historii działań użytkownika oraz odblokowanie wejścia
do systemu dla innych użytkowników.

5. MOJE KONTO
Funkcja „Moje konto” umożliwia czytelnikowi wykonanie następujących działań:
 Przeglądanie danych o: aktualnych wypożyczeniach, zamówieniach, historii
wypożyczeń
 Zmiana hasła
 Wpisanie lub aktualizacja adresu e-mail
 Ustawienie własnego profilu prezentacji danych katalogowych
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6. MOJA E-PÓŁKA
Wyszukiwane rekordy użytkownik może gromadzić w Mojej e-półce.
Aby zapisać wybrane rekordy na e-półce, kliknij „Dodaj do e-półki”. Ta opcja dostępna jest
tylko jeśli jesteś zalogowany.
Wybrane w ten sposób pozycje nie zostaną usunięte z konta użytkownika po zakończeniu
sesji , jeśli był on zalogowany.
W przypadku sesji bez logowania, zebrane rekordy zostaną usunięte po jej zakończeniu.

Rys.7 E-półka

7.PRZEGLĄDANIE
Po wybraniu polecenia Przeglądaj należy w polu (Wpisz słowo lub frazę) wpisać ciąg
znaków, od których zamierza się zacząć przeglądanie, np. rocznik. Natomiast w polu
Wybierz indeks do przeglądania po wciśnięciu strzałki rozwija się lista wyboru kartoteki
(indeksu) (rys.8).
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Rys.8 Funkcja Przeglądania

8. WYSZUKAJ
Funkcja Wyszukaj umożliwia użytkownikowi znalezienie interesujących pozycji poprzez
słowa z opisu dokumentów, tzw. Wyrażenia wyszukiwawcze (np. słowa z tytułów, autorów,
itp.).
Dostępne są następujące opcje: Wyszukiwanie proste, Wyszukiwanie w wielu polach,
Wyszukiwanie w wielu bazach, Wyszukiwanie zaawansowane, CCL.
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9.OBIEKTY CYFROWE
(UWAGA : Wczytanie treści publikacji może potrwać nawet kilkadziesiąt sekund – w
zależności od rozmiaru publikacji i szybkości łącza)

Rys.9 Publikacje
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Aby zobaczyć daną publikacje można wybrać odpowiedni numer z lewej strony i przenieść
się na następny ekran (rys. 10).Wybrać pozycje obiekt cyfrowy.
Obiekty cyfrowe mogą być zapisane w formacie PDF lub DjVu.
Format DjVu to format dokumentów i plików graficznych przeznaczonych do ich wygodnego
udostępnienia w Internecie.
Program do obsługi formatu DjVu można pobrać ze strony dystrybutora
http://www.djvu.com.pl/download.php
Lub
http://www.programypc.pl/djvu;-;przegladarka;i;wtyczka;6;1;1;pl,pobierz,1798.html
http://www.softdir.pl/details.php?id=215A61194A&n=DjVu_Browser_Plug-in
Przykład pliku zapisanego w DjVu (rys.12)

Rys.10 Publikacja
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Rys.11 Publikacja otwieranie

Rys.12 Publikacja zapisana w formacie DjVu
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