
Jak najprościej korzystać
z Biblioteki Głównej

ASP w Warszawie

?



Zaczynamy przygodę z BG ASP w Warszawie

Zgłaszamy się do bibliotekarza dyżurującego
z legitymacją studencką,

która jest także kartą biblioteczną.
Sprawdzamy dane osobowe.

Loginem jest adres e-mail. Studenci rejestrując 
się przy użyciu swojego adresu e-mail, otrzymują 

hasło do swojego konta.





https://biblioteka.asp.waw.pl/



Na stronie startowej
są publikowane bieżące informacje

Znajdziesz tu informację o dyżurach

https://biblioteka.asp.waw.pl/

Przykład
informacji bieżącej

na zmiennym
podpolu dynamicznym



Biblioteka Główna ASP
godziny otwarcia

> poniedziałek   od 12 do 18
> środa                od 12 do 18
> czwartek          od 11 do 16 

https://biblioteka.asp.waw.pl/



Katalog księgozbioru on-line w systemie SOWA



http://sowa.asp.waw.pl/



Dwie zakładki do wyboru: książki i czasopisma

http://sowa.asp.waw.pl/

http://sowa.asp.waw.pl/



Dwie zakładki do wyboru: książki i czasopisma

http://sowa.asp.waw.pl/

Pole wyszukiwania publikacji w bibliotece



Wyszukiwanie zaawansowane

Zmiana trybu wyszukiwania





Niewłaściwy indeks!





Różne indeksy



Brandt, Józef

Brandt, Józef

Warto nauczyć się składni wyszukiwarki



Tezaurus przedmiotowy Biblioteki Głównej ASP



Wpisać hasło, wybrać strzałką, zaznaczyć pole wyboru, kliknąć zastosuj…





Pamiętaj o ułatwieniach w postaci operatorów logicznych



!!! !!!



Sygnatura: B 8464

Wybrana pozycja



Sygnatury składają się z oznaczenia literowego oraz numeru:
Przykład z poprzedniej strony: B 8464

Literki B, C, D, E oznaczają format książki.
B – do 25 cm wysokości [książka B 8464 ma zatem do 25 cm]
C – od 25,1 do 35 cm
D – od 35,1 do 45 cm
E – powyżej 45,1
Inne oznaczenia literowe:
MN – publikacje Muzeum Narodowego w Warszawie
ASP – katalogi wystaw Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ZASP – zeszyty ASP w Warszawie
KZ – katalogi „Zachęty”
RP – katalogi różne polskie (katalogi od 1980 roku, wcześniejsze R)
RZ – katalogi różne zagraniczne (katalogi od 1980 r., wcześniejsze R) Cd



Cd:
PM – pojedyncze nr czasopism i inne nie mieszczące się w innych kategoriach
CD – płyty i filmy na płytach CD/DVD
ES – encyklopedie i słowniki
R – różne katalogi polskie i zagraniczne do roku 1980 (potem RP i RZ)
Oznaczenia zbiorów zamkniętych czy nieistniejących instytucji
lub zaniechano szczegółowego wyodrębniania publikacji danej instytucji:
DP – Dom Artysty Plastyka (do 1983 r.); SD – Salon Debiutów; MDM – Galeria 
MDM, Gal.Kryt. – Galeria Krytyków; GK – Galeria Krzysztofory; GW – Galeria 
Współczesna; IPS – Instytut Propagandy Sztuki (przedwojenny);
KOR – Kordegarda; PKiN – Pałac Kultury i Nauki (wystawy ZPAP organizowane 
przez CBWA – powołana przez MKiS na w niosek ZPAP); CBWA – galeria sztuki 
w Warszawie działająca w latach 1949-1989.



Po zarezerwowaniu egzemplarzy
(rezerwacje na dany dzień kończą się na ok. 1 h przed rozpoczęciem dyżuru)

[jest możliwość wypożyczenia do 6 egzemplarzy]
ZGŁASZAMY SIĘ NA DYŻUR

Po okazaniu ważnego dokumentu – studenci: ważnej legitymacji studenckiej -
bibliotekarz wydaje zarezerwowane książki

Jeśli przychodzimy do biblioteki bez dokonanych wcześniej rezerwacji on-line

- na miejscu przedstawiamy bibliotekarzowi SPIS SYGNATUR
Za zwrot po terminie jest naliczana kara pieniężna

w wysokości 1 PLN za każdy tydzień przetrzymania danej książki.
Za 6 nieoddanych w terminie książek płacimy 6 PLN tygodniowo!!!

Na 3 dni przed terminem zwrotu książki czytelnik otrzymuje e-mail, tzw. monit,
z informacją, że w ciągu trzech dni czytelnik ma oddać książkę.

W ciągu 3 dni student może dokonać prolongaty ze swojego konta on-line!
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Nowe książki





Baza Art & Architecture





Czasopisma online





Czasem można coś przetestować







Publikacje zamieszczone w Domenie Publicznej (Public Domain) są dostępne online.
Publikacje objęte prawami autorskimi są dostępne w Academice

na specjalnym komputerze w Bibliotece Głównej,
a ilość materiału do skopiowania na własny komputer jest limitowana

Wiele publikacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest, lub będzie dostępnych przez Academicę!
Streszczenia dokumentacyjne wybranych publikacji będą ukazywały się w Wirtualnym Leksykonie.











Ikonki przełączenia do WYSZUKIWANIA w FBC i NUKAT

Ikonka do KaRo, rozproszonego katalogu bibliotek polskich

Ikonka przejścia do strony Academica [Biblioteki Narodowej].
Publikacje objęte prawami autorskimi są dostępne w Academice
na specjalnym komputerze w Bibliotece Głównej



Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich



Federacja Bibliotek Cyfrowych



Prawie 5 milionów obiektów ON-LINE!!!

Federacja Bibliotek CyfrowychFederacja Bibliotek Cyfrowych



Możesz zaproponować zakup do BG





Wypożycz w innej bibliotece



Biblioteki współpracujące

W strefie wolnego dostępu
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

jest też dużo pozycji o sztuce,
z których możesz skorzystać na miejscu



Rewers „MIĘDZYBIBLIOTECZNY” otrzymujemy w NASZEJ bibliotece ASP

Udajemy się do wybranej biblioteki
(patrz lista współpracujących bibliotek)
i TAM po wyszukaniu pozycji WYPEŁNIAMY go i wypożyczamy książkę

Po zwrocie książki w TAMTEJ bibliotece
z potwierdzonym zwrotem ODDAJEMY rewers w NASZEJ bibliotece

Dopiero rewers oddany w naszej bibliotece ASP
zdejmuje wypożyczenie z Waszego konta w BG ASP







Przejście
ze strony BG

lub bezpośrednio przez adres:
https://leksykon.asp.waw.pl/



Strona startowa Wirtualnego Leksykonu

Wirtualny Leksykon jest cyfrową encyklopedią,
w której możesz zadebiutować!

Możesz już na starcie zaprezentować się innym.
Możesz pokazać swój dorobek,
zamieścić link do swojej strony www,
jeżeli już ją masz..

Zarejestruj się i dodawaj wpisy!



Strona startowa Wirtualnego Leksykonu

Wirtualny Leksykon jest cyfrową encyklopedią,
w której możesz zadebiutować!

Przejrzyj wpisy



Tu znajdziesz wszystko,
co zostało opublikowane
w Wirtualnym Leksykonie

Możesz szukać przez wyszukiwarkę
lub przez kategorie





Jest tu także przejście
bezpośrednio do katalogu SOWA
Biblioteki Głównej ASP

Kolejne strony z WPISAMI



Do katalogu można przejść
także z haseł zawierających
streszczenie dokumentacyjne publikacji



Link jest w haśle:





Przykładowe hasło z galerią



…w galerii…



Przeczytaj o projekcie



Tu

znajdziesz niezbędną pomoc



Na rozgrzewkę wyszukaj:
„historia biblioteki”





Warto poznać historię biblioteki, z której przyjdzie Wam korzystać!


