
 

 

Znajdziesz mnie w bibliotece                                       
hasło Tygodnia Bibliotek 2021 (8 – 15 maja) 

 

Biblioteka (gr. biblion albo biblos = książka, theke = składnica) to : 

1. Pomieszczenie dla książek (budynek, lokal , szafa) 

2. Księgozbiór 

3. Instytucja, która gromadzi i udostępnia księgozbiór 

Dzisiaj jest to instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i 

udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach 

bibliotecznych swoich i obcych 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82


 

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

 

Biblioteka w Mexico City 



 

 

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych 

 

 

LaTrobe University – uczelnia w Melbourne w Australii 

 



 

Po wejściu do biblioteki spotykamy bibliotekarza (najczęściej  to 

kobieta, gdyż jest to zawód sfeminizowany). Bibliotekarz jest naszym 

przewodnikiem po krainie książek i innych zbiorów… 

 

 

 



 

 

Biblioteka oferuje teksty literackie, naukowe, dokumenty 

historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują 

się w Bibliotece Narodowej. Cyfrowy zbiór współczesnych książek 

naukowych – głównie tych, do których dostęp jest utrudniony, np.  

z powodu braku na rynku w formie drukowanej. W bibliotekach 

gromadzone są dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu 

rozpowszechnienia, a w szczególności:  

Piśmiennicze, jak:  

Książki 

 



 

W tym:                                   Encyklopedie 

                                           

      

 



 

Słowniki 

                                               

 

 

 



 

Przewodniki 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



 

Beletrystyka 

 

 

 



 

Beletrystyka to (fr. belles-lettres – literatura piękna) – proza 

fabularna, np.: powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim  

o charakterze rozrywkowym. W utworach beletrystycznych obecna 

jest fikcja literacka 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Klasyka – dzieła uznane za doskonałe, mające nieprzemijającą wartość 



 

Biografie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biografia – opis życia autentycznej 

postaci, który może mieć charakter 

naukowy, literacki lub popularyzatorski 

 

 

 

 



 

Popularnonaukowe 

 

 

 

 



 

                       

 

Publikacje służące upowszechnianiu wiedzy naukowej w sposób przystępny  

i zrozumiały dla niespecjalistów, osób nie związanych zawodowo z daną 

dyscypliną. Autorami publikacji popularnonaukowych są często naukowcy 

 



 

Książki kucharskie 

 

 

 

                                              



 

                       Albumy    

 album – zbiór reprodukcji, fotografii, pocztówek, znaczków itp. 

 album – wydawnictwo książkowe o charakterze ilustracyjnym,  
 z niewielką ilością tekstu objaśniającego 
 album – wydawnictwo zawierające nagrania muzyczne w formie fizycznej lub cyfrowej 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Album_(zbi%C3%B3r)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Album_(wydawnictwo_ksi%C4%85%C5%BCkowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Album_(wydawnictwo_muzyczne)


 

                   

 

 

 

                                                          



 

Literatura dziecięca lub literatura dla nieletnich 

obejmuje opowiadania, książki, czasopisma i wiersze 

przeznaczone dla dzieci. Współczesna literatura dziecięca 

jest klasyfikowana na dwa różne sposoby: gatunek lub 

docelowy wiek czytelnika 

 

 

 



 

    

 

                                              

 

 

 

 



 

                 Stare książki 

 

 

 

                  



 

 

 

 



 

                          Broszura 

(franc. brochure od broche – brosza z wł. brocca dzban) – wyrób 

poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 3 arkusze drukarskie 

(48 stron, dawniej 64 strony) o treści informacyjnej, biznesowej lub 

propagandowej, adresowany do szerokiej publiczności. Jest to rodzaj 

druku łączonego. W terminologii księgarskiej i bibliotekarskiej to 

publikacja licząca od 4 do 48 stron. Druk poniżej 4 stron jest ulotką 

 

 

 

                

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brosza
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzban_(naczynie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyr%C3%B3b_poligraficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyr%C3%B3b_poligraficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_drukarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulotka


 

 

                          Gazeta  

Rodzaj wydawnictwa ciągłego. Ukazuje się częściej niż raz  

w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu 

wszystkich dni roboczych 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

Czasopismo 

Wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, 

posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także 

niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu 

autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami 

językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych 

dwudnik, gazeta dwudniowa (182–183 numery w ciągu roku)  

tygodnik (52 numery w ciągu roku)  

dwutygodnik (26 numerów w ciągu roku)  

miesięcznik (12 numerów w ciągu roku)  

dwumiesięcznik (6 numerów w ciągu roku)  

kwartalnik (4 numery w ciągu roku)  

półrocznik (2 numery w ciągu roku)  

rocznik (jeden numer w ciągu roku) 

aperiodyk – szczególna postać czasopisma – nieregularnik 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_(publikacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Periodyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytu%C5%82_(literaturoznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Layout_(DTP)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mutacja_(prasa)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dwudnik&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutygodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%99cznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwumiesi%C4%99cznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwartalnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82rocznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rocznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aperiodyk


 

 

 

                               



 

Ulotka 

 Jest drukiem służącym celom propagandowym bądź informacyjnym, 

przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, 

zazwyczaj w formie kartki, lub rozkładanej broszurki nie przekraczającej  

4 stron. Wykonana jest zazwyczaj na powlekanym papierze kredowym lub 

offsetowym o niskiej gramaturze. Przekazuje ona niezbędne informacje  

o działalności instytucji, firmy albo organizacji politycznej, lub zapowiada jakieś 

wydarzenie. Ulotki najczęściej informują o wydarzeniach kulturalnych 

(koncertach, repertuarze teatrów lub kin), wydarzeniach politycznych (wiecach, 

zgromadzeniach, marszach, protestach), zawierają informacje turystyczne, 

asortyment towarów lub usług, dane katalogowe bądź prospekty handlowe 

opisujące pojedynczy produkt lub ofertę firmy. Dokumenty życia społecznego  

w bibliotekarstwie to różne materiały, które ze względu na swój specyficzny 

charakter, nie są gromadzone i przechowywane w archiwach, lecz w bibliotekach. 

Dokumenty życia społecznego nie są bowiem dokumentami urzędowymi. Nie są 

również (zazwyczaj) rozpowszechniane w obiegu księgarskim. Są to przede 

wszystkim dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej, z reguły 

są świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa.  

Ulica zaśmiecona ulotkami     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Druk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Broszura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Repertuar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asortyment
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotekarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo


 

Afisz 

rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów informacyjnych. Druk 

jednostronny, raczej dużego formatu, o charakterze informacyjnym, propagandowym lub 

reklamowym, służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, 

umieszczany w witrynach). Przekazuje informacje przy użyciu tekstu, unikając 

urozmaiceń artystycznych. Najpopularniejszy stał się afisz teatralny, który następnie 

stał się inspiracją do tworzenia plakatów 

 

 

 

 

                   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyr%C3%B3b_poligraficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcydens_(poligrafia)


 

Dokumenty graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak:  

Mapa 

(z łac. mappa – obrus) – graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub 

planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad 

odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa 

stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii  

i geodezji 

 
Nova totius terrarum orbis tabula Amstelodami, mapa świata z 1682 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_niebieskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_mapy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwzorowanie_kartograficzne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:World_Map_1689.JPG


 

Plakat 

Rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego 

formatu (co najmniej A3), o charakterze informacyjnym, ale czasem również 

propagandowym służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, 

umieszczany w witrynach) 

 

                                       

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyr%C3%B3b_poligraficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcydens_(poligrafia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Format_arkusza
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FrQK72urg-_1HM%252CJQSAx6wI-svyAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRJDlblCb8ZXGXof3kERbP9u3KttA&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgXEAE#imgrc=FrQK72urg-_1HM


 

 

 Tabela, forma tabelaryczna 

 Sposób zapisu i przedstawiania informacji, w którym dane umieszcza się  

w odpowiednio rozmieszczonych polach. Pola te utworzone są poprzez poziome  

i pionowe linie (na wydrukach lub monitorach oba te typy linii, albo tylko jeden  

z nich, nie muszą być widoczne lub mogą być zróżnicowane). Miejsce pomiędzy 

dwiema sąsiednimi pionowymi liniami nazywa się kolumną, a miejsce pomiędzy 

dwiema sąsiednimi poziomymi liniami nazywa się wierszem. Pierwszy wiersz tabeli 

i/lub pierwsza kolumna, w zależności od tego jaką pełni funkcję, nazywana jest 

nagłówkiem. Tabele umożliwiają zapoznanie się w krótszym czasie z niektórymi 

rodzajami informacji oraz ułatwiają ich porównywanie. Specjalnym typem tabeli 

są tabele przestawne 

 

 

 

                        

https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XBfsPXiHjB5FsM%252CDvAOLCxpit-naM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQy3cP9ZELPB0MeevmF6F8AOLcnew&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgWEAE#imgrc=XBfsPXiHjB5FsM
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XBfsPXiHjB5FsM%252CDvAOLCxpit-naM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQy3cP9ZELPB0MeevmF6F8AOLcnew&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgWEAE#imgrc=XBfsPXiHjB5FsM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabela_przestawna
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sE6TKQerfBZZ2M%252Cs38wyMfP3J6Z5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTu3_K0xMT5WIlFg3-n6tMYGZNyGw&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgVEAE#imgrc=sE6TKQerfBZZ2M
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sE6TKQerfBZZ2M%252Cs38wyMfP3J6Z5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTu3_K0xMT5WIlFg3-n6tMYGZNyGw&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgVEAE#imgrc=sE6TKQerfBZZ2M
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MqVlGAqAA0lfdM%252CiXYIn4ktFZUcUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTSIvQVSHPWvbPXT8hhqm2Ju-imlQ&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgTEAE#imgrc=MqVlGAqAA0lfdM


 

 

Wykres 

wykres «rysunek przedstawiający przebieg jakiegoś zjawiska, zmiany liczbowe czegoś 

itp.»  

wykres funkcji «graficzne przedstawienie przebiegu zmienności funkcji»  

PWN 

 

 

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/wykres;2539498.html
https://sjp.pwn.pl/sjp/wykres-funkcji;2539499.html
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NEifJwL464tDHM%252COR1B55c5-5AVUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR-lJQ9-gAb3aehQmTLZHTQzm3Oeg&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgSEAE#imgrc=NEifJwL464tDHM


 

Ilustracja 

obraz, fotografia, rysunek, rycina lub inny element graficzny dodany do napisanego lub 

wydrukowanego tekstu (książka, artykuł prasowy, hasło encyklopedyczne), mający za 

zadanie go uzupełniać, objaśniać albo zdobić 

                          
Księga tysiąca i jednej nocy.   Wybór . PIW, 1982                                                                                           

  

Warszawa. Spacery z Ciumkami / Paweł Beręsewicz. – Kraków, Wydawnictwo Skrzat, 2014 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PP52vTt5e1sLYM%252CtVNMvcCTCrAyzM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKvkM9p7rmqv9BF-uL6XM9XewsYQ&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgLEAE#imgrc=PP52vTt5e1sLYM
https://www.google.com/search?q=plakat+teatralny&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PP52vTt5e1sLYM%252CtVNMvcCTCrAyzM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKvkM9p7rmqv9BF-uL6XM9XewsYQ&sa=X&ved=2ahUKEwjlp4TYyYLwAhWH_rsIHVEeCzoQ9QF6BAgLEAE#imgrc=PP52vTt5e1sLYM


 

 

Wysokie Obcasy 4 / 2021 

 

                             Claudia 4 / 2021 



 

Nuta 

(od łac. nota, znak) – znak graficzny dźwięku muzycznego, określający jego wysokość  

i czas. Nuty umieszczone są na lub pomiędzy liniami na pięciolinii lub liniami do niej 

dodanymi. Do określenia wysokości dźwięku potrzebny jest – oprócz umiejscowienia na 

pięciolinii – klucz, który jednej z linii nadaje określoną wysokość (nazwę). Wysokość 

pozostałych nut jest określana relatywnie w stosunku do niej 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k_(muzyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99ciolinia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_dodana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_(notacja_muzyczna)


 

 

 

                    

   F. Chopin, Nokturn Es-dur                                            S. Moniuszko -  Prząśniczka 



 

Materiały audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz 

lub obraz i dźwięk, jak:  

Płyta gramofonowa 

Zwykle okrągła płyta o średnicy do 30 cm z zapisanym spiralnie w postaci rowka 

analogowym nagraniem dźwiękowym. Płyty gramofonowe były wykonywane  

z różnych materiałów, najczęściej ebonitu, szelaku lub poli(chlorku winylu) – stąd 

nazwa potoczna – płyta winylowa. Choć produkowano je w różnych kolorach, to 

zdecydowanie najczęściej w czarnym, stąd inna nazwa potoczna – czarna płyta. 

Obecnie powszechnie określana jest też mianem płyty analogowej. Płyty 

gramofonowe były podstawowym środkiem rozpowszechniania nagrań muzycznych 

od końca wieku XIX do lat 80. XX w. Zostały zmarginalizowane przez zapis 

cyfrowy. Chociaż w odtwarzaniu płyt dominują urządzenia z mechanicznymi igłami, 

to istnieją laserowe odtwarzacze, w przybliżeniu analogiczne w działaniu do 

odtwarzaczy płyt CD  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebonit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szelak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(chlorek_winylu)


 

 

 



 

Płyta kompaktowa  

(ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory), rzadziej 

nazywany fonodyskiem – dysk optyczny opracowany wspólnie przez koncerny 

Philips i Sony, opublikowany w 1980 roku. Zaprojektowany w celu nagrywania  

i przechowywania dźwięku, przy użyciu standardu CD-Audio. W porównaniu do 

istniejących wówczas nośników danych, dysk kompaktowy cechował się dużą 

pojemnością, niezawodnością oraz niską ceną 

 

/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=226419 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_optyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Philips
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sony
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k
https://pl.wikipedia.org/wiki/CD-Audio
https://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bnik_danych


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaseta magnetofonowa 

(CC z ang. compact cassette – kaseta kompaktowa) – kaseta o standardowych 

wymiarach zawierająca taśmę magnetyczną i przeznaczona do magnetofonów 

kasetowych. Została opracowana przez firmę Philips i zaprezentowana światu 

podczas Niemieckiej Wystawy Radiowej (Grosse Deutsche Funk-Ausstellung / 

German Radio Show, obecnie Targi IFA) 30 sierpnia 1963 roku. Służy również 

jako nośnik do przechowywania danych 

 

 

 

 

                       

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Bma_magnetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetofon_kasetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetofon_kasetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Philips
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Funkausstellung
https://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bnik_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane


 

 



 

Przezrocze, slajd                                                                                                                               

(ang. slide) – diapozytyw fotograficzny uzyskany jako obraz pozytywowy na materiale 

przezroczystym (dawniej wyłącznie światłoczułym), przeznaczony do oglądania w prześwicie (pod 

światło) lub za pomocą diaskopu (rzutnika) na większej powierzchni (np. ekranie). Przezrocze 

charakteryzuje się wysoką jakością odwzorowania rzeczywistości oraz bardzo dużym nasyceniem 

barw. Przed okresem techniki cyfrowego rejestrowania obrazów przezrocze było podstawowym 

nośnikiem obrazu wykorzystywanym dla potrzeb poligrafii. Przewyższało ono znacznie swą 

jakością materiały negatywowe 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diapozytyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_%C5%9Bwiat%C5%82oczu%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzutnik_prze%C5%BAroczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poligrafia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Negatyw


 

                 

 

 

 



 

Mikrofilm – specjalny rodzaj materiału fotograficznego produkowany z reguły jako błona 

zwojowa o szerokości 8, 16, 35, 70 i 105 mm, na którym można rejestrować kontrastowe 

(pozbawione półtonów) dokumenty o charakterze kreskowym, takie jak rysunki, druki tekstowe, 

schematy, plany itp. w pomniejszeniu do 1:200. Stosuje się również tzw. mikrofisze.  

Są to błony płaskie, na których ujęcia są rejestrowane równolegle w wielu rzędach. Mikrofilmy 

służą do archiwizacji dużej liczby dokumentów, udostępniania kopii cennych oryginałów oraz 

wygodnego przeglądania dokumentów, które w oryginalnej postaci są wielkimi arkuszami. Wciąż 

jeszcze powszechnie wykorzystywane są m.in. w dużych bibliotekach, jednak odchodzi się od 

mikrofilmowania na rzecz digitalizacji zbiorów 

 

 

 

 

  Czytnik do mikrofilmów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_fotograficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milimetr
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrofisza&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digitalizacja_(bibliotekarstwo)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Audiobook 
  

Książka mówiona, audiobook (także: audioksiążka, książka do słuchania, książka 

czytana) – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst 

publikacji książkowej. Audiobooki jako forma foniczna literatury są alternatywą 

dla osób nieprzepadających za doświadczaniem literatury w tradycyjnej formie. 

Przystępność książki do słuchania wynika z możliwości odsłuchu jej w dowolnym 

momencie oraz braku konieczności skupienia wzroku i dłoni na konkretnej 

czynności – czytania. Audioksiążki są cenione przez osoby niewidome  

i niedowidzące lub niepełnosprawne w inny sposób. Wymagają sprawnego zmysłu 

słuchu. Stanowią znaczący element kształtowania kultury czytelniczej wśród 

najmłodszych odbiorców  

 

 

 
 

Autorstwa Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine - Praca własna, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42861878 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_czytelnicza


 

Materiały zapisane na informatycznych 

nośnikach danych 

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania 

danych w postaci cyfrowej (płyta Cd, odtwarzacz płyt Cd, pamięć USB, 

interfejs USB w komputerze, karta micro SD, urządzenia elektroniczne 

z wbudowaną pamięcią); Informatyzacja działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne 

 

E-booki 

to książki, zapisane w formie pliku, najczęściej w formacie "epub" i "mobi".  E-book (także: 

eBook, książka elektroniczna, publikacja elektroniczna, e-książka) – publikacja elektroniczna, 

zapisana w odpowiednim formacie, możliwym do odczytania z komputerów, telefonów 

komórkowych czy też innych przystosowanych do tego urządzeń elektronicznych. E-booki 

składają się z tekstu, obrazów lub też połączenia obydwu elementów. E-book często jest 

elektroniczną wersją publikacji tradycyjnej, jednak niektóre e-książki istnieją bez drukowanego 

odpowiednika. Publikacja elektroniczna jest niekiedy ujmowana szerzej, gdyż obejmuje materiały 

elektroniczne niebędące książkami, jak choćby artykuły internetowe. E-książki można czytać na 

dedykowanych urządzeniach, czyli czytnikach, ale także na dowolnym urządzeniu komputerowym  

z kontrolowanym ekranem, w tym desktopach, laptopach, tabletach, palmtopach i smartfonach.  

    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytnik_ksi%C4%85%C5%BCek_elektronicznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Desktop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laptop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablet_(komputer)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmtop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon


 

Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie (ang. software) – ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, 

zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla 

komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest 

przetwarzanie danych w wyznaczonym przez twórcę zakresie. Określenie 

„oprogramowanie” może funkcjonować jako synonim terminów „program 

komputerowy” oraz „aplikacja”, przy czym stosuje się je zazwyczaj na 

oznaczenie większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie tworzą 

programiści w procesie programowania. Oprogramowanie jako przejaw 

twórczości jest chronione prawem autorskim, twórcy zezwalają na korzystanie 

z niego na warunkach określanych w licencji. Oprogramowanie pisane jest 

zazwyczaj przy użyciu różnych języków programowania z wykorzystaniem 

algorytmów. Programy przekształcające oprogramowanie z postaci źródłowej na 

binarną to kompilatory. Niektóre rodzaje oprogramowania, np. napisane  

w całości w językach interpretowanych, mogą występować tylko w jednej 

postaci, spełniającej oba zadania (źródła i programu wykonywalnego).  

 

  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrukcja_(informatyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_u%C5%BCytkownika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_u%C5%BCytkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_komputer%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_oprogramowania
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_programowania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_maszynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompilator


 

 

 

 

         Nowoczesne  technologie w bibliotece 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Katalogi 

Oprócz samych zbiorów często równie istotnym źródłem informacji są ich 

katalogi. Materiał biblioteczny ułożony jest według klasyfikacji bibliotecznej 

lub tzw. sygnatur („numerus currens”). W niektórych bibliotekach część zbiorów 

jest wyłączona z publicznego dostępu i materiał stamtąd jest wyszukiwany przez 

personel biblioteki po złożeniu zamówienia                                                                                                                                                   

Tradycyjne katalogi 

 

                                                               

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_klasyfikacyjne


 

Katalogi elektroniczne (online) 

 

 

 

 



 

                                          

 

 



 

W bibliotece „znajdziesz” także autora książek, 

twórcę… 

Spotkania autorskie są potrzebne zarówno pisarzom jak i czytelnikom.  

Są jedną z form popularyzacji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają 

możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do 

czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich. 

 

 



 

 

                                        W bibliotece zdobywasz autograf pisarza 

 



 

 

                                   



 

Bookcrossing to kolejna forma popularyzacji książki i czytelnictwa, którą 

„znajdziesz w bibliotece” (choć nie tylko tam) 

Bookcrossing – idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie 

ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. 

półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je 

przeczytać i przekazać dalej 

Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, 

ruchoma, wirtualna biblioteka – bez własnej siedziby, regałów, kart 

bibliotecznych.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo


 

 

 

Bookcrossing w Poznaniu, jeden z miejskich regałów książkowych nazywany Mirkiem 

 

 

 

 

      Bookcrossing w Lyonie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lyon


 

 

Bookcrossing w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie 



 

 

             Nigdy nie przestawaj się uczyć   (i czytać) 

 

 

 

                    Nauka zawsze na topie    (najlepsza) 

 



 

 

 

W prezentacji wykorzystano materiały z następujących źródeł: 

Wikipedia, wolna encyklopedia; https://pixabay.com; zbiory CDN PBP 

w Konine, fotografie E. Malin 

 

 

 

 

                                                 Opracowanie : Ewa Malin  

                                                                                                       Kwiecień 2021 

https://pixabay.com/

