
Lincolnshire Polish 
Society MAŁA BIBLIOTEKA LPS 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU 

Katalog książek ze zbioru Małej Biblioteki LPS znajduje się pod adresem http://biblioteka.lps-lincoln.esy.es/ 

Po otwarciu powyższej strony, ujrzymy listę wszystkich dostępnych książek i poniższy widok: 

 

1. MENU GŁÓWNE: 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych części menu głównego: 

 

 

1.1. LISTA – po kliknięciu tego przycisku, książki układają się w listę, tak jak na pierwszym obrazku. Do wyboru mamy 

kilka różnych styli (czyli sposobu prezentowania), które możemy zmieniać klikając w przyciski ‘Członek’ i  A-E 

(1.4. – opis poniżej). Lista zawiera podstawowe informacje o książce, takie jak tytuł, autora, kategorię (tagi), itp. 

Opis informacji w punkcie 2. 

OKŁADKI – po kliknięciu tego przycisku, pojawiają się tylko okładki wszystkich książek. Można w każdej chwili 

powrócić do wyświetlania listy, klikając w przycisk LISTA. 

1.2. TAGI – tagi, to inaczej kategorie, pod jakimi występują wszystkie książki. Po kliknięciu w przycisk TAGI, ukaże się 

lista wszystkich kategorii. Z kolei po kliknięciu w daną kategorię (lub też tag) pokaże się lista tylko tych książek, 

które przypisane są do danej kategorii. 

1.3. AUTORZY – po kliknięciu w ten przycisk pojawi się lista wszystkich autorów, których książki znajdują się w 

Bibliotece. Oczywiście po kliknięciu w nazwisko danego autora, wyświetli się lista wszystkich książek danego 

autora, które znajdują się w Bibliotece. Pojawiają się również dodatkowe opcje do sortowania nazwisk autorów, 

np. ‘od a-z’ czy też ‘imię-nazwisko’ albo ‘nazwisko-imię’. Aby wrócić do listy książek, należy wcisnąć przycisk 

LISTA. 

1.4. STYLE – do wyboru kilka różnych styli wyświetlania. Domyślnie, styl ‘Członek’ wyświetla najpotrzebniejsze 

informacje (okładka, tytuł, autor, data wydania, stan wypożyczenia, itp.) 
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2. INFORMACJE O KSIĄŻKACH 

Każda książka zawiera szereg informacji opisowych, takich jak Tytuł, Autor, Data wydania, Tagi (kategorie), 

Wypożyczenie, itp. Aby posegregować książki według danego klucza, należy kliknąć na odpowiedni nagłówek, np. ‘Tytuł’. 

Książki zostaną posegregowane alfabetycznie a-z wg tytułu. Po kliknięciu w ‘Tytuł’ po raz drugi, książki zostaną 

posegregowane w odwrotnej kolejności (czyli z-a) 

TYTUŁ – po kliknięciu w tytuł danej książki, przechodzimy do szczegółowego opisu książki. Aby wrócić do listy, klikamy 

przycisk ‘Cofnij’ w przeglądarce lub klawisz Backspace na klawiaturze. 

AUTOR – po kliknięciu w nazwisko autora, pojawia się garść szczegółowych informacji na jego temat. Powrót do listy jak 

w przypadku ‘TYTUŁU’. 

TAGI – po kliknięciu w dany tag, wyświetlą się tylko książki przypisane do danej kategorii. Powrót do listy tak jak w 

powyższych przypadkach. 

WYPOŻYCZENIE – kolumna ta informuje, czy dana książka jest w tym momencie dostępna w Bibliotece. Puste pole 

oznacza książkę dostępną do wypożyczenia. Jeśli dana książka została wypożyczona, w polu tym pojawi się status 

‘Wypożyczona’. 

UWAGA! Na jednej stronie widocznych jest max. 50 książek. Aby zobaczyć kolejne pozycje, należy kliknąć na kolejne 

numery stron w prawym górnym rogu ekranu, pod przyciskiem ‘Szukaj’ (patrz punkt 3.2.). 

Pozostałe opcje są mniej istotne dla Czytelnika i nie są tutaj opisane. 

3. WYSZUKIWANIE KSIĄŻEK 

Książki można wyszukiwać na wiele sposobów. 

3.1. Sortowanie nagłówków – jeśli znamy tytuł lub autora, możemy posortować odpowiednie nagłówki alfabetycznie 

(patrz punkt 2) i znaleźć odpowiednią pozycję 

3.2. Pole wyszukiwania – również jeśli znamy tytuł lub autora, możemy wpisać nazwę książki lub nazwisko w pole 

Szukaj (patrz pierwszy obrazek) i kliknąć przycisk ‘Szukaj’ 

3.3. Według kategorii – jeśli jesteśmy zainteresowani jakąkolwiek książką z któregoś działu, klikamy na przycisk TAGI 

(patrz punkt 1.2) i wybieramy odpowiednią kategorię – wyświetlą się wszystkie książki tylko z danej kategorii 

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi katalogu lub informacji na temat samej Biblioteki, prosimy o kontakt 

mailowy lub telefoniczny na adres/telefon podany poniżej. 

Aby wypożyczyć książkę, należy zapoznać się z Regulaminem Małej Biblioteki oraz wypełnić i dostarczyć Kartę 

Informacyjną Członka na adres podany poniżej. 

Regulamin, Karta Informacyjna Członka i wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

Lincolnshire Polish Society w dziale ‘Biblioteka’ (adres www podany w stopce poniżej). 

Mała Biblioteka LPS 
2 Abbey Place 
LN2 5BD 
Lincoln 

Kontakt: 
Email: biblioteka.lps@gmail.com 
Tel: 0 79550 90403 
www: http://lps-lincoln.esy.es/pl/biblioteka 
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