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Od Redakcji

Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2004/2005 przekazujemy naszym 
Czytelnikom, wydawany kwartalnie, Biuletyn Informacyjny Biblioteki Gł. AWF w Kra-
kowie.

W artykułach, zamieszczanych na stronach naszego wydawnictwa staramy się oma-
wiać zagadnienia istotne dla pracowników i studentów szkół wyższych w zakresie pracy 
naukowej, dydaktycznej i samokształcenia.

Zachęcamy do przeglądania stron Biuletynu z informacjami o planowanych konfe-
rencjach, kongresach i sympozjach.

Tradycyjnie podajemy informacje o zawartości źródeł elektronicznych i możliwości 
dostępu do zawartych w nich informacji (bazy danych, czasopisma elektroniczne).

Stałą częścią Biuletynu jest wykaz nowości wprowadzonych do zbiorów Biblioteki 
w ostatnim kwartale.

Uwadze Czytelników polecamy artykuł na temat opracowywania bibliografii załącz-
nikowej do prac magisterskich i licencjackich oraz rozdział „Bazy informacyjne Instytutu 
Turystyki dostępne on-line”.

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie dostępny jest również 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki (link: Wydawnictwa własne).

Uwaga! Zarządzeniem Rektora AWF w Krakowie nr 14/2004 wprowadzono 
zmiany do Regulaminów Biblioteki. Aktualnie obowiązujące Regulaminy są do-
stępne na stronie internetowej Biblioteki oraz w Bibliotece.

Redakcja
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Krajobraz

Między pól ciszą a drzew szumem,
gdzie droga gubi się w lesie
w milczącą popadam zadumę
patrząc na jesień…

Wśród pni zieleń z złotem się kłębi,
rozsuwają się liści wachlarze
i ciężkie korale jarzębin
na wietrze nisko się ważą…

Pole zorane do końca –
z ziemi bije wilgoć surowa
i skiby połyskują w słońcu
jak w lśnieniu poezji – słowa.

A w górze jesienne niebo
szafirowe i ciemne,
zawieszone nad czarną glebą
jak Obecność Boża nade mną…

   Maria Morstin-Górska „Poezje” Kraków 1974
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ADRES I ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Tel./Fax (012) 683-15-84
http://www.awf.krakow.pl

DYREKTOR mgr Renata Mroczek
Pok. 105, tel. 683-15-15
e-mail: bmroczek@skok.awf.krakow.pl

ZAST. DYREKTORA mgr Sabina Korczala
pok. 110, tel. 683-12-21
e-mail: bkorczal@skok.awf.krakow.pl

ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW
pok. 108 tel./fax 683-15-84
KIEROWNIK mgr Halina Trafiał
e-mail: btrafial@skok.awf.krakow.pl

ODDZIAŁ OPRACOWANIA I INWENTARYZACJI ZBIORÓW
pok. 110, tel. 683-12-21
KIEROWNIK mgr Sabina Korczala
e-mail: bkorczal@skok.awf.krakow.pl

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
dawna sala wykładowa „A”, tel. 683-13-10
KIEROWNIK mgr Elżbieta Budkiewicz
e-mail: bbudkiew@skok.awf.krakow.pl

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA, KONSERWACJI ZBIORÓW I MAGAZYNÓW
(wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna, czytelnie i magazyny zbiorów)
pok. 106, tel. 683-13-12
KIEROWNIK mgr Bożena Niepsuj
e-mail: bniepsuj@skok.awf.krakow.pl

INFORMATYK mgr Barbara Balicka
pok. 104, tel. 683-13-47
e-mail: wibalick@cyf-kr.edu.pl

BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY mgr Małgorzata Nahotko
pok. 104, tel. 683-13-47
e-mail: bnahotko@skok.awf.krakow.pl

UWAGA:
W połączeniach wewnętrznych należy opuszczać pierwsze 3 cyfry numerów telefonów.
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DNI I GODZINY OTWARCIA 
AGEND UDOSTĘPNIANIA

Wypożyczalnia: pon., środy  9.00 – 19.00
 wt., czw., piąt. 9.00 – 14.00 

soboty (zgodnie z harmonogramem zajęć studiów zaocznych)
  9.00 – 13.00

Czytelnia Ogólna: pon. – piąt. 8.30 – 19.00
 wszystkie soboty 9.00 – 13.00

Czytelnia Czasopism Bieżących: pon. – piąt. 9.00 – 19.00
 wszystkie soboty 9.00 – 13.00

Informatorium: pon. – piąt. 9.00 – 19.00
 wszystkie soboty 9.00 – 13.00
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ARTYKUŁY

Renata Kamińska-Włodarczyk

Opracowanie bibliografii załącznikowej

Jednym z celów badań, a szczególnie badań naukowych, jest podanie ich 
wyników w postaci publikacji. Dla studentów pierwsza poważna publikacja to 
najczęściej praca licencjacka czy też magisterska, będąca efektem finalnym kil-
kuletniej nauki i pierwszych badań naukowych pod kierunkiem promotora. 
W tym przypadku używanie terminu „publikacja” może wydawać się pewnym 
nadużyciem, ponieważ prace licencjackie i magisterskie nie są rozpowszech-
niane, ale dla większości studentów ten etap stanowi początek drogi naukowej 
i zapewne tak traktują oni swoje rozprawy.

Punktem wyjścia jest przemyślany wybór tematu i koncepcja całości pracy, 
która powinna charakteryzować się przejrzystością oraz prostotą. Niezależnie 
od rodzaju pracy niezbędna jest taka jej konstrukcja, aby treść rozdziałów czy 
poszczególnych fragmentów tworzyła logiczną, spoistą całość, dającą możliwość 
coraz bardziej dogłębnej analizy tematu. Warunkiem napisania dobrej pracy 
jest jej plan uwzględniający wszystkie fakty niezbędne do udowodnienia posta-
wionej hipotezy i pewna dyscyplina w omawianiu zagadnień, która nie wpro-
wadzi do pracy chaosu, ale potocznie mówiąc „zbuduje napięcie”. Niezwykle 
ważna jest przejrzystość pracy świadcząca o umiejętności logicznego myślenia 
autora oraz równowaga w zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy po-
szczególnymi fragmentami pracy. Zarówno praca licencjacka jak i magisterska 
składają się z trzech podstawowych elementów: wstępu, tekstu właściwego oraz 
zakończenia. W zależności od tematu i rodzaju pracy części te mogą być mniej 
lub bardziej rozbudowane poprzez wprowadzenie w ramach rozdziałów punk-
tów i podpunktów.

Bardzo ważny w każdej pracy jest wstęp, w którym autor uzasadnia wybór 
tematu, przedstawia cel pracy, jej zakres (chronologiczny i przedmiotowy) oraz 
metody badawcze, a następnie omawia poszczególne części rozprawy. Jest to 
szczególnie wysoko oceniana część pracy, sprawnie napisany wstęp świadczy 
bowiem o wyrobieniu naukowym autora. W praktyce wstęp (czy też wprowa-
dzenie) pisze się na końcu, chociaż często pomocna jest wersja pierwotna, któ-
ra jasno precyzuje cel pracy. Końcowa część rozprawy w zależności od tytułu: 
zakończenie, podsumowanie, uwagi końcowe czy też wnioski może mieć różną 
konstrukcję, ale musi być dopełnieniem całości pracy, dowodząc bezpośred-
nich relacji między wstępem, poszczególnymi rozdziałami oraz zakończeniem. 
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Zasadniczy trzon pracy podzielony jest na rozdziały i podrozdziały opatrzone 
tytułami, które oddają charakter problemu.

Warto zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty, które towarzyszą aktowi pisa-
nia pracy naukowej: poprawność i staranność językową, która świadczy o auto-
rze, jego dojrzałości i szacunku dla potencjalnego czytelnika.

Równie ważna jest troska o estetykę rozprawy od strony edytorskiej, co 
w dobie komputerów i programów edytorskich nie jest szczególnie trudne, 
a może zaprocentować, bo wszelkie rysunki, wykresy czy tabele również pod-
wyższają wartość pracy. Szczegóły dotyczące pisania rozpraw naukowych, przy-
pisów, układu graficznego tekstu, zawartości spisu treści i podobne zagadnie-
nia bardzo przystępnie omówione są w literaturze, którą dysponuje Biblioteka 
Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Warto skorzystać mię-
dzy innymi z następujących pozycji (wybór) :

1.  Boć, Jan
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. 
– Wyd. 4 popr.
[Wrocław] : Kolonia Limited, 2003. – 74 s. : il. ; 24 cm.

2.  Drozdowski, Zbigniew
Wybrane wykłady z metodologii pracy naukowej w zakresie kultury fizycz-
nej / Zbigniew Drozdowski.
Poznań : AWF, 1991. – 61 s. ; 24 cm

3.  Dutkiewicz, Waldemar
Praca magisterska z pedagogiki : przewodnik metodyczny / Waldemar 
Dutkiewicz.
Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, 1994. – 144 s. : il. ; 21 cm.

4.  Gambarelli, Gianfranco
Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, 
prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. 
– Wyd. 2.
Kraków : Universitas, 1996. – 154, [2] s. : tab. ; 21 cm.

5.  Gierz, Wiesława
Jak pisać pracę licencjacką? : poradnik metodyczny / Wiesława Gierz.
Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 1998. – 74, [2] s. : tab., 
wykr. : 21 cm.

6.  Kolman, Romuald
Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, dok-
toraty, habilitacje) / Romuald Kolman.
Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. – 404 s. : il. ; 24 
cm.

7.  Lachowicz, Lesław
Poradnik magistranta : jak pisać pracę magisterską w zakresie wychowania 
fizycznego / Lesław Lachowicz, przy współudz. Józefa Drabika. – Wyd. 2 
uzup. i popr.
Gdańsk : AWF, 1983. – 76 s. : il. ; 21 cm.



9

8. Oliver, Paul
Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver 
: przekł. i posł. Jadwiga Piątkowska ; [rozdz. Sztuka sporządzania przy-
pisów (z polskiej perspektywy) oraz Bibliografia w j. polskim Janusz S. 
Gruchała].
Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. – 196, [3] s. ; 20 cm

9. Orczyk, Józef
Zarys metodyki pracy umysłowej / Józef Orczyk.
Wyd. 3 zm. Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981. 84, [1] s. 
: il. ; 24 cm.

10. Praca
Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji / oprac. przygotowane pod 
kier. Bogdana Wierzbickiego.
Białystok : Temida 2, 2001. – 94 s. ; 21 cm.

11. Puślecki, Władysław
Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki.
Kraków : Impuls, 2001. – 33 s. : tab. ; 21 cm.

12. Święcicki, Maciej
Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? / Maciej Święcicki. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971. – 214, [1] s. : 20 cm.

13. Szubert–Zarzeczny, Urszula
Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert–
Zarzeczny.
Wrocław : Wydaw. WSZ, 2001. – 23 s. : tab. ; 24 cm.

14. Pioterek Paweł, Zieleniecka Barbara
Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. 
– Wyd. 2 zm. i uzup.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. – 78, [1] s. : il. ; 21 cm.

15. Urban, Stanisław, Ładoński Wiesław
Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. 
– Wyd. 5, uzup.
Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2003. – 226 s. : 
il. ; 24 cm.

16. Weiner, January
Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, 
praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster / January Weiner 
Kraków : nakł. UJ, 1992. – 90 s. : il. ; 24 cm.

17. Węglińska Maria
Jak pisać pracę magisterską : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. 
– Wyd. 2.
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 127 s. ; 21 cm

18. Zaczyński, Władysław Piotr
Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / 
Władysław Piotr Zaczyński.
Warszawa : Wydaw. „Żak”, 1995. – 59 s. : il. ; 21 cm.
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Niezwykle ważnym elementem każdej pracy naukowej, także licencjac-
kiej i magisterskiej jest wykaz wykorzystanej literatury umieszczony na końcu 
rozprawy i uwzględniający wszystkie materiały źródłowe. Jest to „bibliografia 
załącznikowa”, chociaż najczęściej występuje jako „bibliografia” czy też „lite-
ratura”. Sporządza się ją w oparciu o normę PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. 
Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Jest to norma określająca za-
sady opracowania przypisów w tekście rozprawy oraz włączenia do bibliografii 
cytowanych i wykorzystanych dokumentów. Bibliografię załącznikową można 
również przygotować kierując się normą PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydaw-
nicza książki. Bibliografia załącznikowa. Opisy przygotowane na podstawie tych 
norm nieznacznie się różnią, ale są jak najbardziej poprawne. W praktyce spo-
tyka się różne formy opisu bibliograficznego, generalnie można używać opisu 
skróconego z pominięciem pewnych elementów, natomiast interpunkcja musi 
być stosowana z żelazną konsekwencją we wszystkich wymienionych w biblio-
grafii załącznikowej opisach. W wykazie literatury najczęściej pojawiają się na-
stępujące typy dokumentów:
• wydawnictwo zwarte, czyli książka
• fragment wydawnictwa zwartego (np. rozdział z książki, referat z konfe-

rencji)
• wydawnictwo ciągłe, czyli czasopismo opisywane w całości
• artykuł w wydawnictwie ciągłym

Mogą także pojawić się normy i patenty, chociaż te dokumenty dominu-
ją raczej w literaturze technicznej. Coraz częściej autorzy prac sięgają po do-
kumenty elektroniczne, których opis sporządza się na podstawie normy PN-
ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja Przypisy bibliograficzne – Arkusz 2 : 
Dokumenty elektroniczne i ich części.

Poniżej przedstawiono przykłady opisów różnych rodzajów dokumentów 
występujących w bibliografii załącznikowej. Warto wspomnieć, że elementy po-
dane kursywą nie są obowiązkowe, w odróżnieniu od tych, które wytłuszczono.

Wydawnictwo zwarte (książka) według normy PN-ISO 690:2002

Autor/Autorzy
Tytuł
Odpowiedzialność drugorzędna (np. redaktor, tłumacz, autor ilustracji itp.)
Oznaczenie wydania
Numer tomu i jego tytuł (w opisie wydawnictwa jednotomowego)
Miejsce wydania i wydawca
Rok wydania
Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego)
Objętość
Nazwa serii i numer tomu w serii
Uwagi
ISBN
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Przykłady opisów:

Kostera-Kostrzewski, Marek. Ilustrator 9. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice, 2002. 
ISBN 83-7197-560-0

Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Praca zbior. Pod kier. nauk. Marka 
Belki i Witolda Trzeciakowskiego. Warszawa, 1997. ISBN 83-88296-55-8

Artykuł w wydawnictwie zwartym (książka)
według normy PN-ISO 690:2002

Autor/Autorzy
Tytuł artykułu
Autor/Autorzy książki
Tytuł książki
Oznaczenie wydania
Miejsce wydania i wydawca
Rok wydania
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (książki) oznaczenie wolu-
minu, strony

Przykład opisu:

Braun, Peter. Zmierzch starożytności. W : Historia życia prywatnego od Cesarstwa 
Rzymskiego do roku tysięcznego. Pod red. Paula Veyne`a. Wrocław : Ossolineum, 
1998, s. 223-298

Wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości
według normy PN-ISO 690:2002

Tytuł
Odpowiedzialność
Wydanie
Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery)
Miejsce wydania i wydawca
Rok
Seria
Uwagi
ISSN

Przykłady opisów:

PC World Komputer. Lech Zdanowicz – redaktor naczelny. Styczeń 2004 nr 
1– Warszawa : International Data Group Poland S.A., 2004 –. ISSN 1507-
-7640
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Zagadnienia Informacji Naukowej. Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. 2000 nr 2 (76). Warszawa : SBP, 2000. ISSN 0324-8194

Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie)
według normy PN-ISO 690 : 2002

Autor/Autorzy artykułu
Tytuł artykułu
Tytuł wydawnictwa ciągłego
Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz, autor ilustracji)
Wydanie
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, oznaczenie zeszytu, 
strony)

Przykłady opisów:

Drożdż, Piotr. Cień wielkiej góry : górska kariera Wojciecha Wróża. Góry. 
Kwiecień 2003, nr 4, s. 36-41, 58-59.

Duda, Henryk. Kształtowanie specjalnych zdolności taktycznych w procesie 
treningu piłkarskiego. Sport Wyczynowy. 1999, nr 9–10, s. 67–73.

Norma według normy PN-ISO 690:2002

Numer normy
Rok
Tytuł normy

Przykład opisu:

PN-ISO 690-2:1999 Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części

Opis patentowy według normy PN-ISO 690:2002

Odpowiedzialność główna (zgłaszający lub właściciel)
Tytuł wynalazku
Odpowiedzialność drugorzędna
Uwagi
Identyfikator dokumentu
Kraj lub urząd udzielający
Rodzaj dokumentu
Numer
Data wydania dokumentu
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Przykład opisu:

Janusz Reda. Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cięcia pod wodą i plazmotron 
łukowy do cięcia pod wodą. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk. Polska. 
Opis patentowy, 152 261, Zgłosz. P. 266569 z 30.06.1987. Opubl. 31.05.1991

Dokument elektroniczny (książka, baza danych, program)
według normy PN-ISO 690-2:1999

Autor/Autorzy
Tytuł
Nośnik
Wydanie
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu tylko dla dokumentów on-line
Warunki dostępu tylko dla dokumentów on-line
ISBN/ISSN

Przykłady opisów:

Encyklopedia samolotów myśliwskich [CD-ROM]. Wersja 1.0.2. Bielsko-Biała : 
Pascal multimedia, 2000. Aktualizowane w dniu 20.05.2000. ISBN 83-7231-
-755-0

WIEM 2002 [on-line]. Edycja 2002. [Bielsko-Biała] : Onet.pl S.A. [dostęp 16 
lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl.

Fragment dokumentu elektronicznego (książka, baza danych, program)
według normy PN-ISO 690-2:1999

Autor/Autorzy dokumentu macierzystego
Tytuł dokumentu macierzystego
Nośnik
Wydanie
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu tylko dla dokumentów on-line
Oznaczenie rozdziału
Tytuł fragmentu
Lokalizacja w obrębie dokumentu
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Warunki dostępu tylko dla dokumentów on-line
ISBN/ISSN

Przykład opisu:

Kopaliński, Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego 
[CD-ROM]. Wersja 1.00.2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 
ISBN 83-01-13194-2.

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
według normy PN-ISO 690-2:1999

Autor/Autorzy artykułu
Tytuł artykułu
Tytuł wydawnictwa ciągłego
Nośnik
Wydanie
Oznaczenie zeszytu
Data aktualizacji
Data dostępu tylko dla dokumentów on-line
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
Warunki dostępu tylko dla dokumentów on-line
ISSN

Przykłady opisów:

Pacholska, Anna. Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach bi-
bliometrycznych. W: Biuletyn EBIB [on-line]. Nr1/2001 (29). [dostęp 15 czerw-
ca 2003]. Dostępny w Internecie http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/pacholska.
html. ISSN 1507-7178

Bobińska, Maria. Ryzykowny kurs. W : Gazeta Prawna [on-line]. 2002-06-03, nr 
105/2002. [dostęp 29 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: http://archi-
wum.infor.pl/gp/index.php. ISSN 1232-6712

Nieco inaczej wygląda opis wydawnictw zwartych (książek) i ciągłych (czaso-
pism) sporządzony w oparciu o normę PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydaw-
nicza książki. Bibliografia załącznikowa. Elementy obowiązkowe opisu wytłuszczo-
no, podane kursywą nie są obowiązkowe. W tym przypadku również obowiązu-
je konsekwencja w stosowaniu znaków interpunkcyjnych w opisach. Ponieważ 
norma dopuszcza pewną dowolność, w celu uniknięcia bałaganu i chaosu w bi-
bliografii należy wybrać jeden „model” i konsekwentnie go stosować. Podobnie 
rzecz ma się z imionami autorów, można pisać całe, można stosować tylko ini-
cjały, ale z równą starannością co interpunkcję.
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Wydawnictwo zwarte ( książka)
według normy PN-79/N-01222/07

Nazwa autora / autorów
Tytuł i dodatki do tytułu
Nazwa edytora naukowego / redaktora naukowego
Oznaczenie wydania
Numer tomu 
Miejsce wydania
Nazwa wydawcy
Rok wydania
Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego)
Liczba stronic, numery stron w przypadku opisywania fragmentu wydawnictwa
Nazwa serii i numer tomu w ramach serii
ISBN

Przykłady opisów:

Arlet Tomasz : Koszykówka. Kraków : Wydaw. Extrema, 2001.

Kruczek Zygmunt, Kurek Artur, Nowacki Marek : Krajoznawstwo. Zarys teorii 
i metodyki. Kraków : Proksenia, 2003.

Trzęsicki K.: Streszczenie jako operacja nad tematyczno-rematyczną strukturą tekstu. 
W: Teoria tekstu. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1992, s. 42-58

Typy tekstów. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska. Warszawa : IBL, 1992.

Wydawnictwa ciągłe (całość)
według normy PN-79/N-01222/07

Tytuł i dodatki do tytułu
Nazwa instytucji sprawczej
Oznaczenie częstotliwości
Nazwa redaktora
Miejsce wydania
Nazwa wydawcy
Data i oznaczenie części
ISSN

Przykład opisu:

Wychowanie Fizyczne i Sport. Akademia Wychowania Fizycznego. Warszawa, 
2004 nr 1
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Artykuły w wydawnictwach zwartych i ciągłych
według normy PN-79/N-01222/07

Nazwa autora artykułu
Tytuł artykułu
Opis wydawnictwa w którym zamieszczony jest artykuł ( w przypadku wyd. 
zwartego opis należy poprzedzić przyimkiem „W”, „In” bądź wyrażeniem 
„W książce”)
Numery stronicy lub stronic

Przykład opisu:

Skarpańska-Stejnborn A.: Możliwości regulacji statusu antyoksydacyjnego we krwi 
wioślarzy. „Wychowanie Fizyczne i Sport” T. 48: 2004, nr 1, s. 5-13.

Warto zauważyć, że mimo istnienia norm porządkujących zasady tworzenia bi-
bliografii załącznikowej często spotyka się również inne formy opisu i są one 
także poprawne. 
W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nie ma jednej instrukcji dla 
magistrantów, która narzuca określony kształt bibliografii załącznikowej, jest to 
kwestia umowna. Na podstawie informacji uzyskanych od promotorów można 
jednak stwierdzić, że najczęściej stosuje się (zwłaszcza w naukach biologicznych, 
medycznych, ale także w geografii) opis podający po nazwisku autora rok publi-
kacji. Ta forma jest o tyle wygodna, że pozwala na szybką orientację w „świeżo-
ści” i aktualności literatury z jakiej korzystał magistrant. Jest to tak zwany „sys-
tem harwardzki”, który szybko znalazł zastosowanie w polskich realiach. Drugą 
nowością stosowaną w bibliografii załącznikowej jest zaczerpnięty ze wzorców 
anglosaskich sposób opisywania prac zbiorowych. W Polsce (zgodnie z obowią-
zującymi normami opisu) nie praktykuje się podawania na pierwszym miejscu 
redaktora naukowego z określeniem odpowiedzialności (ed.) lub (wyd.).
Praca zbiorowa występuje pod tytułem, a w przypadku szeregowania w ukła-
dzie alfabetycznym jak w bibliografii załącznikowej decyduje pierwsze słowo 
tytułu, natomiast według wzorów anglosaskich zawsze opisywana jest pod na-
zwiskiem redaktora, bądź innej osoby odpowiedzialnej za kształt dzieła.
Dla ułatwienia sporządzania bibliografii załącznikowej według „systemu har-
wardzkiego” warto zamieścić schemat opisów najczęściej wykorzystywanych 
publikacji. 

Opis wydawnictwa zwartego (książki) według systemu harwardzkiego

Nazwisko autora
Pierwsza litera imienia lub całe imię
Rok wydania
Tytuł książki
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Miejsce wydania
Wydawca

Przykłady opisów:

Arlet, T (2001) Koszykówka, Kraków, Wydaw. Extrema

Bober, Tadeusz ; Jerzy Zawadzki (2001) Biomechanika układu ruchu człowieka, 
Wrocław, Katedra Biomechaniki AWF

Zieliński, Jan (red.) (1998) Świat komputerów, Wrocław, Globus

Zieliński, Józef et al. (red.) (1995) Podręcznik fizyki, Kraków, Wydaw. AGH

Rozdział w pracy zbiorowej według systemu harwardzkiego

Nazwisko autora
Pierwsza litera imienia lub całe imię
Rok wydania
Tytuł rozdziału
Pierwsza litera imienia lub całe imię redaktora książki
Nazwisko redaktora książki
(red.)
Tytuł książki (kursywą)
Miejsce wydania
Wydawca

Przykład opisu:

Hołyst, Brunon (1994) Rola higieny psychicznej w promowaniu zdrowia, w Je-
rzy B. Karski (red.) Promocja zdrowia, Warszawa, Sanmedia

Artykuł w czasopiśmie według systemu harwardzkiego

Nazwisko autora
Pierwsza litera imienia lub całe imię
Rok wydania
Tytuł artykułu
Tytuł czasopisma
Numer tomu czasopisma
Numery stron

Przykład opisu:

Pawłowski, Marian (1989) Przepisy prawne, Przegląd Historyczny, nr 10, s. 316-320
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INFORMACJE

Konferencje naukowe, sympozja, kongresy – rok 2004, 2005

I.  Konferencje w Akademiach Wychowania Fizycznego, planowane na rok 2004
(Oprac. na podstawie stron internetowych AWF)

27–28 listopada 2004, Kraków
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Fizjoterapii pt. 
„Współczesne koncepcje fizjoterapii”
Informacja: Studenckie Koło Naukowe „MOTUS”, Samorząd Studencki AWF 
Kraków oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Region Małopolska 

5 – 6 listopada 2004, Dymaczewo k. Poznania
Turystyka w humanistycznej perspektywie
Informacja: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw 
Turystyki, 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 7
tel. (0-61) 835-52-84 

listopad 2004, Warszawa
VII Warsztaty Antropologiczne
Informacja: Wydział WF Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
Zakład Antropologii PAN, Komitet Antropologii

29 listopada –1 grudnia 2004, Spała
Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej
Informacja: Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie, PTNKF

20 listopada 2004, Warszawa
Interdyscyplinarne aspekty chorób kręgosłupa na progu XXI wieku
Informacja: Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie, Centrum Medyczne ENEL-MED

22 – 23 października 2004, Wrocław
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność osób niepełnospraw-
nych”
Informacja: Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 
we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

3 – 4 grudnia 2004, Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Agresja w Kulturze Fizycznej w świe-
tle badań naukowych
Informacja: Zakład Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wroclawiu, Urząd Marszałkowski
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20 – 21 maja 2005, Wrocław
V Międzynarodowe Dni Frizjoterapii we Wrocławiu
Informacja: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział 
Fizjoterapii, Zespół Fizykoterapii, Masażu i Balneoklimatologii, ul. Witelona 
25 A, 51-617 Wrocław

II.  Pozostałe konferencje w Polsce

15 – 17 października 2004 
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii
Informacja: Katedra Patofizjologii ŚAM ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Tel/fax 32-2526091, e-mail Markiewicz@slam.katowice.pl
Internet www.5zjazd.otylosc.slam.katowice.pl 

III.  Konferencje na świecie

(Oprac. na podst. „Annals of Tourism Research”2004, nr 3 „Annals of Human 
Biology”2004, nr 3, „Adapted Physical Activity Quarterly” 2002, vol. 19, nr 4, 
„Człowiek i Ruch”2002, nr 5, „Journal of Manual & Manipulative Therapy” 2004, 
nr 2, „Journal of Biomechanics”: 2004, nr 9“Rehabilitacja Medyczna” 2003, T.7, nr 
3, nr 6“Die Rehabilitation”, 2003, Jg. 42 nr 3, nr 5, „The Sport Psychologist” 2004, 
nr 1) , „Teorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury”, 2004, nr 7.

10 – 13 listopad 2004, Melbourne (Australia)
5th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain
e-mail: mhelsinki@ucsd.edn
www.worldcongresslbp.com

4 – 5 listopada 2004, Estoril (Portugalia)
The European Congress on Physiotherapy Education
Informacja: The Portugese Associatiot of Physiotherapists 
Internet: http//www.apfisio.pt/ecpe/congress.html

7 – 21 listopada 2004, San Francisco (USA)
103rd Annual Meeting of the American Anthropological Association
Informacja: dr N.G. Norgan, Annals of Human Biology, Dept of Human Sciences, 
Loughborough University, Loughborough, Leics LE11 3TU, United Kingdom
e-mail: annals@lists.lboro.ac.uk

27 – 29 czerwca 2005, Williamsburg, Wirginia (USA)
Fourth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena 
TSFP-4
Internet: http://tsfp4.larc.nasa.gov/

17 – 20 lipca 2005 (Montreal (Kanada)
Lived Experiences and Advancing Science in Lifestyle, Leisure, and Tourism
Informacja: Arch Woodside
e-mail: woodsiar@bc.edu
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8 – 12 grudnia 2004, Rio de Janeiro (Brazylia)
Designing for the 21th Century III: An International Conference on Universal 
Design
Informacja: www.adaptiveenvironments.org/21century

20 – 23 kwietnia 2005, Petersburg (Rosja)
Vtoroj meżdinarodnyj Kongress „Sport i zdorove”
Organizacja: Meżdunarodnyj Olimpijskij Komitet, Soviet Evropy, 
Gosudarstvennaja Duma, Covet Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj 
Federacii, Olimpijskij Komitet Rossii
Informacja: 191014 Rossija, Sankt-Peterburg, ul. Żukovskogo, dom. 21
Tel. (812) 272-61-80, faks (812) 272-21-84
e-mail: sport-healt@home.ru

14–19 sierpnia 2005, Sydney (Australia)
11th ISSP World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and 
Performance for Life. 
Internet: www.issp2005.com

21–26 sierpnia 2005, Sydney (Australia)
11 World Congress on Pain
Informacja: Ellen Wilson
CMP International Association for the Study of Pain
909 NE 43th St., Ste 306, Seattle WA 98105, USA
Tel.: (206) 547- 6409
Fax: (206) 547- 1703
Internet: www.iasp-pain.org

21–25 sierpnia 2006, Helsinki (Finlandia)
XIV International Economic History Congress
Informacja: Auvo Kostiainen, 
Internet: http://www.valt.helsinki.fi/yhis/iehc2006/sessions.html
e-mail: aukosti@utu.fi

Oprac. Elżbieta Budkiewicz
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Bazy danych
(dostępne on-line i w Informatorium)

I. Bazy danych dostępne on-line (http://www.awf.krakow.pl/ da-
lej: Biblioteka, link: Bazy danych). 
Z wymienionych poniżej baz można korzystać również w In-
formatorium.

Bazy danych on-line – ogólnie dostępne

 Publikacje pracowników AWF w Krakowie – zawiera informacje o publika-
cjach pracowników AWF w Krakowie. Baza w trakcie opracowania.

 Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki 
Gł. AWF w Krakowie – zawiera informacje o artykułach zamieszczonych 
w wydawnictwach ciągłych (m. in. w czasopismach) oraz o zawartości wy-
branych prac zbiorowych, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Gł. AWF 
w Krakowie. Zakres tematyczny to szeroko pojęty sport, teoria sportu, dys-
cypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, 
antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, na-
uczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilita-
cja, turystyka, rekreacja.

 Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych 
w AWF w Krakowie – zawiera opisy bibliograficzne z charakterystyką rze-
czową ww. prac. Opracowywana na podstawie streszczeń dostarczanych 
przez autorów. Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie przchowywa-
ne są w archiwum Uczelni. 

 Pub Med. (MEDLINE) – serwis National Library of Medicine (USA), do-
stęp do informacji z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, większość 
opisów zawiera abstrakty. 

 Bibliograficzna Baza Komputerowa SPORT (Biblioteka Główna AWF 
Poznań). 

 Publikacje Pracowników AWF w Poznaniu.
 Publikacje Pracowników Instytutu Wychowania Fizycznego z siedzibą w Go-

rzowie Wlkp. 
 Bibliografie: publikacji pracowników AWF we Wrocławiu i zawartości 

wybranych czasopism gromadzonych przez Bibliotekę Główną AWF we 
Wrocławiu. 

 Bazy danych Biblioteki AWF w Gdańsku – bibliografia publikacji prac pra-
cowników AWF w Gdańsku.

 Bazy Biblioteki Narodowej – 
– Książki polskie od roku 1978 r., 
– Artykuły z czasopism polskich od roku 1996, 
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– Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych 
– Centralny Katalog Czasopism Polskich 

 Bibliografia Geografii Polskiej – zawiera informacje o literaturze z zakre-
su geografii Polski i świata, ochrony środowiska, zagospodarowania prze-
strzennego, kartografii. 

 Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI):
– Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne - ponad 27900 rekordów dot. au-

torów prac, tematu, miejsca uzyskania stopnia naukowego, recenzen-
tów, promotorów,

– Badania Naukowe SYNABA – ponad 140000 sprawozdań z prac na-
ukowo-badawczych, rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyj-
nych oraz ekspertyz naukowych (od 1984 r.)

 Baza Pedagog opracowana przez Uniwersytet Opolski.

Bazy danych on-line – dostępne z komputerów uczelnianych

 Serwis EBSCOhost Web obejmuje m. in.:
Sport-Discus: zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, 
wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, 
biomechanika, trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek. Baza zawiera 
560 000 rekordów, obejmuje czasopisma od 1975 roku, umożliwia dostęp 
do pełnych tekstów ok. 25 000 artykułów.
Academic Search Premier: baza wielodziedzinowa, dostęp do informacji 
z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, edukacji, informatyki, nauk me-
dycznych i biomedycznych. Baza zawiera informacje o zawartości 7876 
czasopism (opisy z abstraktami), a do większości opisów dołączone są pełne 
teksty. Baza oferuje informacje o publikacjach od roku 1975.
Health Source Nursing/Academic Edition: : dostęp do informacji m. in. 
z zakresu nauk medycznych, zdrowia, medycyny sportu. Zawiera dane 
bibliograficzne o zawartości ok. 850 czasopism, umożliwia dostęp do peł-
nych tekstów niektórych artykułów z czasopism. Informacja obejmuje pu-
blikacje wydane od roku 1975.
Health Source: Consumer Edition: dostęp do informacji z zakresu tema-
tycznego: medycyna, medycyna sportu, żywienie, zdrowie. Obejmuje pu-
blikacje od 1985 roku, zapewnia dostęp do pełnych tekstów artykułów.
Business Source Premier: największa na świecie pełnotekstowa baza z za-
kresu tematycznego: biznes, ekonomia, finanse, zarządzanie. Zawiera in-
formacje o zawartości ok. 3000 czasopism od 1922 roku, zapewnia dostęp 
do pełnych tekstów artykułów.
Newspaper Source: baza zawiera pełne teksty ponad 240 dzienników, wy-
dawanych w USA i londyńskiego „The Times”.
MEDLINE: baza z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, obejmuje 
opisy prac od 1966 r., większość opisów zawiera abstrakty, a część udostęp-
nia powiązania z pełnymi tekstami artykułów (od 1990 roku). 
(Również dostęp: MEDLINE na platformie OVID, baza udostępniana w ra-
mach Biblioteki Wirtualnej ICM)
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ERIC: baza z zakresu edukacji, wychowania, nauczania. Zawiera cytaty 
i abstrakty z ponad 980 czasopism, ok. 2200 pełnych tekstów.

Uwaga! Listy wszystkich czasopism z pełnym tekstem zawarte w poszczegól-
nych bazach można obejrzeć i wydrukować w porządku alfabetycznym lub te-
matycznym w formacie HTML, PDF lub Excel z witryny elektronicznej: http://
www.epnet.com/titlelists.asp.

 Leisure, Recreation and Tourism Research: – angielska baza danych opra-
cowywana przez CAB International.
Zasięg chronologiczny: aktualizowana na bieżąco (do roku 2003 baza do-
stępna w Informatorium, na CD-ROM)
Zakres tematyczny: wypoczynek, rekreacja, turystyka, środowisko, podró-
że, aspekty ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne tury-
styki, rekreacji i wypozynku, zarządzanie w turystyce i rekreacji (baza do-
stępna też w wersji drukowanej w Informatorium) 

Uwaga!
Bazy dostępne do testowania, na okres próbny do końca 2004 roku (na plat-
formie EBSCO):
 Communication & Mass Media Complete – zawiera 200 czasopism z zakre-

su komunikacji społecznej i mass mediów w formie pełnego tekstu oraz ok. 
400 czasopism w formie abstraktów i indeksów 

 American Humanities Index – baza bibliograficzna zawierająca cytowania 
i indeksy z ponad 1000 czasopism wydawanych od 1975 r. w USA i Kana-
dzie z zakresu literatury i nauk humanistycznych 

II. Bazy danych udostępniane wyłącznie w Informatorium 

 Bibliografia Zawartości Czasopism – bibliografia wydawana przez 
Bibliotekę Narodową w Warszawie. Baza zawiera opisy bibliograficzne ar-
tykułów z czasopism polskich.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Baza aktualizowana na bieżąco.
Dobór i selekcja materiałów: wykazuje zawartość wszystkich ciągłych wydawnictw 
naukowych, miesięczników i kwartalników społeczno-kulturalnych. W doborze ar-
tykułów stosuje się selekcję, pomija się akty prawne i orzecznictwo sądowe, felietony, 
doniesienia agencyjne itp., uwzględnia się wszystkie artykuły naukowe, problemowe, 
teksty literackie, zestawienia bibliograficzne.
W czasopismach naukowych ze stałych działów: kroniki, przeglądy zagra-
nicznych czasopism, recenzje, listy do redakcji, wybierane są teksty obszer-
niejsze o wartości informacyjnej lub krytyczne.



25

  Przewodnik Bibliograficzny – bibliografia wydawana przez Bibliotekę 
Narodową w Warszawie. Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw 
zwartych, dokumentów kartograficznych, nut i grafik.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Zasięg chronologiczny: od roku 1980 – aktualizowana na bieżąco

 Polska Bibliografia Lekarska – tworzona w Zakładzie Naukowej Informacji 
Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę na-
ukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, 
a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również 
informacje o monografiach, niepublikowanych pracach doktorskich i ha-
bilitacyjnych. Od 1991 zawiera również streszczenia dokumentów w j. pol-
skim i j. angielskim.
Zasięg chronologiczny: od 1979 r. na bieżąco aktualizowana co trzy mie-
siące

 Rehabilitation & Physical Medicine – jest to komputerowa wersja czaso-
pisma abstraktowego Excerpta Medica Sec. 19. Rehabilitation & Physical 
Medicine, wydawana przez Elsevier Science B.V.
Zawartość: 150 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami (ponad 
80% opisów posiada streszczenia). 
Zasięg chronologiczny: od 1990 – baza aktualizowana na bieżąco
Zakres tematyczny: wszystkie aspekty rehabilitacji w zaburzeniach soma-
tycznych i umysłowych, fizjoterapia i inne metody terapii, rehabilitacja 
w aspekcie zawodowym i edukacyjnym, wybrane zagadnienia z nauk bio-
medycznych, związane z rehabilitacją. Dodatkowo dołączane są opisy bi-
bliograficzne z zakresu nauk pokrewnych, istotne dla tematyki bazy.

  Life Science – jedna z 7 edycji elektronicznej wersji Current Contents, 
anglojęzycznej bazy danych opracowywanej przez amerykańską firmę ISI 
Thomson Scientific w Filadelfii. Obejmuje opisy artykułów z 1374 czaso-
pism. Tygodniowo przybywa ok. 4.500 rekordów, rocznie baza powiększa 
się o ok. 300 000 opisów obejmujących podstawowe dane o artykule: tytuł 
pracy, tytuł, rocznik i numer czasopisma, w którym jest ona zamieszczana, 
nazwisko autora wraz z jego adresem do korespondencji, słowa kluczowe. 
Zasięg chronologiczny: prenumerata od 1994 roku, baza aktualizowana 
na bieżąco.
Zakres tematyczny: fizjologia, farmakologia i toksykologia, badania nad 
nowotworami, neurologia i behawioryzm, biologia molekularna i genety-
ka, mikrobiologia, immunologia, biologia eksperymentalna, endokrynolo-
gia, żywienie, metabolizm, biologia komórki, chemia analityczna, kardio-
logia i hematologia, biochemia i biofizyka, zoologia, badania medyczne, 
zastosowania statystyki i komputerów w naukach medycznych.

  Social and Behavioral Science – elektroniczna edycja jednej z części Current 
Contents, zawiera opisy artykułów z 1626 czasopism, rocznie przybywa ok. 
100 000 rekordów obejmujących opis bibliograficzny pracy.
Zasięg chronologiczny: prenumerata od 2001 roku, baza aktualizowana 
na bieżąco.
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Zakres tematyczny: rehabilitacja, antropologia, ekonomia, edukacja, eko-
logia, prawo, zarządzanie, nauki polityczne i administracja publiczna, psy-
chiatria, psychologia, zdrowie publiczne, polityka socjalna, socjologia, pe-
dagogika specjalna.

 Atlantes – hiszpańska baza danych, opracowywana przez Asociación 
Iberoamericana de Información Deportiva, wydawana przez Silver 
Platter.
Zasięg chronologiczny: 1980–1996.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, trening, zarządzanie , prawo i or-
ganizacje sportowe, sport masowy, infrastruktura i sprzęt sportowy, medy-
cyna sportu, rekreacja, tauromachia.

 Catalogue du Musée Olympique – francuskojęzyczna baza danych, zawie-
rająca informacje o zbiorach Biblioteki Muzeum Olimpijskiego w Szwaj-
carii.
Zasięg chronologiczny: 1830-1996.

 Heracles – francuska baza danych, opracowywana przez Institut National 
du Sport et de l’Education Physique (INSEP), wydawana przez Silver 
Platter.
Zawartość: 50 000 opisów bibliograficznych, 85% opisów zawiera stresz-
czenia. 
Zasięg chronologiczny: 1975–1997.
Zakres tematyczny: aktywność sportowa, administracja i zarządzanie 
w sporcie, fizjologia, psychologia sportu, socjologia sportu, biomechani-
ka, wychowanie fizyczne, trening, historia sportu, urządzenia sportowe 
i sprzęt sportowy, medycyna sportu, pedagogika sportu.

 Spolit – niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft w Kolonii.
Zawartość: ok. 130 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasięg chronologiczny: 1993–2000.
Zakres tematyczny: szeroko pojęty temat sportu, teoria sportu, dyscypliny 
sportowe, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, medy-
cyna sportu, rehabilitacja, psychologia sportu, pedagogika, kultura fizycz-
na, wychowanie fizyczne, turystyka, rekreacja.

 Spofor – niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft w Kolonii. Jest to baza informacyjna o projektach ba-
dawczych w dziedzinie sportu, prowadzonych w latach 1993-1996 na tere-
nie Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Zawiera informacje m. in. o instytucjach, 
osobach, metodach, kosztach i źródłach finansowania badań.

 Spomedia – niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut 
für Sportwissenschaft w Kolonii.
Zawiera informacje o materiałach audiowizualnych z dziedziny sportu, 
z niemieckiego obszaru językowego. 
Zasięg chronologiczny: 1996. 

Oprac. Renata Mroczek
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III. Bazy informacyjne Instytutu Turystyki, dostępne on-line, ze 
strony Instytutu Turystyki

„NASZE BAZY TURYSTYCZNE” – to istotny fragment internetowych stron 
Instytutu Turystyki i Rekreacji. Baza danych o atrakcjach turystycznych 
Krakowa i okolic zawiera odpowied-
nio skategoryzowane dane dotyczące 
najważniejszych zabytków Krakowa. 
Obejmuje ona dane opisowe o charak-
terze tekstowym, dane graficzne a także 
dane liczbowe. Jest ona częścią Systemu 
Danych dla Turystyki pozwalającego 
planować i organizować imprezy tury-
styczne. Baza jest aktualizowana dzięki 
specjalizowanym aplikacjom. 

Duża część danych udostępniona jest 
dla wszystkich w Internecie:
 Biura turystyczne,
 Gospodarstwa agroturystyczne,
 Mapy tematyczne małopolski,
 Hotele, motele i campingi,
 Trasy wycieczkowe,
 Dane statystyczne.

Szczególnie rozbudowana jest autorska 
część strony WWW dotycząca opraco-
wanych w Instytucie tras wycieczkowych 
– łączących tematycznie lub chronolo-
gicznie zabytki i ciekawe miejsca w Kra-
kowie, małopolsce i podkarpaciu.
Przygotowanych jest – w tej chwili – szes-
naście tras tematycznych: Królewska, 
Uniwersytecka, Stary Kazimierz, Ka-
mienice i Pałace, Fortyfikacje, Barok 
w Krakowie, Szlak Maryjny, Kapliczki, Klucz Muszyński, Cerkiewki podkarpac-
kie, Zamki, Klasztory; oraz najnowsze, połączone osobą wielkich Polaków: Jana 
Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Kantora, Piotra Skrzyneckiego.
Przykłady fragmentów takich tras (także zawierającej interaktywną mapę) po-
kazujemy poniżej:
Większość stron pozwala na interakcję – poprzez system formularzy e’ma-
ilowych – z osobami i instytucjami zainteresowanymi aktualizacją informacji. 
Dotyczy to szczególnie informacji związanych z bazą noclegową: hotelami, mo-
telami, campingami i gospodarstwami agroturystycznymi.
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Duża ilość biur turystycznych w bazie danych – w połączeniu z podstawowymi 
danymi o zakresie ich usług oraz o przynależności do Izby Turystyki – pozwala 
na wybór dostawcy usług turystycznych dla każdego; ułatwia również prze-
prowadzanie ankiet czy testów związanych z turystyką w okręgu. W przypadku 
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danych o biurach, hotelach i organizacjach, a także o ich ofercie, dane pozyski-
wane są bezpośrednio u omawianych podmiotów. Stąd sprzężenie zwrotne 
przez formularze ma tak dużą wagę.
Popełnilibyśmy błąd nie doceniając pozostałej części prezentowanych stron. Na 
przykład kilka map tematycznych przedstawia nieosiągalne gdzie indziej infor-
macje: obszary chronione, regiony turystyczne, opady atmosferyczne, średnie 
roczne temperatury, zanieczyszczenie gleb, regiony geograficzne, przejścia gra-
niczne. Również podawane w postaci ciekawych wykresów dane statystyczne 
związane z turystyką stanowią ciekawą część Bazy Turystycznej.

Uruchomiona baza danych pełni aktualnie trzy podstawowe funkcje:
Źródło informacji o zabytkach Krakowa i okolic. „Nasze trasy turystyczne” 
stanowią internetową propozycję o nieco odmiennym charakterze niż druko-
wane przewodniki po Krakowie. Większość obiektów posiada artystycznie wy-
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konane zdjęcia, które zachęcają do oglądania oraz bezpośredniego ich pozna-
nia. Wszystkie prezentowane zabytki opatrzone są dość obszernym komenta-
rzem o charakterze popularnonaukowym, który zapoznaje z historią obiektu, 
cechami stylistycznymi, obecną funkcją.
Pomoc dydaktyczna. Korzystając z przedstawionej propozycji student może 
poznać zabytki Krakowa, pogłębić swoje wiadomości z historii sztuki, a także 
prześledzić trasy turystyczne już znane i uczęszczane przez turystów oraz te 
dopiero proponowane. W praktycznej obsłudze ruchu turystycznego niezbęd-
na jest znajomość szlaków oraz czołowych zabytków Krakowa i jego okolic. Na 
bazie wzorca „Naszych tras” studenci mogą proponować własne trasy.
Promocja Instytutu i Uczelni. Efektowny sposób prezentowania zabytków 
i zaułków Krakowa stanowi nie tylko wizytówkę Instytutu i Uczelni, ale rów-
nież jest narzędziem komunikacji ze studentami i pracownikami innych ośrod-
ków akademickich.

Oprac. Maria Pociecha, Grażyna Kruszelnicka, Joanna Szlezynger
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Czasopisma on-line
(dostępne również z komputerów w Informatorium)

Zachęcamy do korzystania z dostępu do pełnych tekstów czasopism, za-
mieszczonych na stronie internetowej Biblioteki Dostęp pod adresem http://
www.awf.krakow.pl, dalej Biblioteka, link: Czasopisma . Czasopisma on-line 
podzielono na dwie grupy: czasopisma ogólnodostępne oraz czasopisma do-
stępne wyłącznie z komputerów uczelnianych.

Spośród serwisów bezpłatnych, ogólnie dostępnych warto zajrzeć do baz: 
Electronic Journals Library, Free Medical Journals z dostępem do abstraktów 
i pełnych tekstów artykułów..

Wśród czasopism w wersji elektronicznej, udostępnianych z komputerów 
uczelnianych znajdują się:

Acta Gymnica
Annals of Human Biology
Annals of Tourism Research
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Clinical Biomechanics
Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin
Gait & Posture
Human Movement Science
Journal of Biomechanics
Journal of Electromyografhy and Kinesiology
Journal of Rehabilitation Medicine
Journal of Sports Sciences
Manual Therapy
Medicine and Science in Sports and Exercise
Physical Therapy
Sports Medicine
Tourism Management
 
Pełne teksty artykułów z wielu czasopism znajdują się również w bazach 

danych (dostęp poprzez link ze strony Biblioteki: bazy on-line), m. in. w ba-
zach Serwisu EBSCOhost Web np. w bazie Academic Search Premier, która 
daje dostęp do pełnych tekstów ok. 25 000 artykułów. 

Więcej informacji o bazach serwisu i ich zawartości oraz lista czasopism 
pełnotekstowych zawartych w bazach znajduje się na stronie www Biblioteki.

UWAGA!

Przypominamy Czytelnikom o możliwości przesłuchiwania kaset
do nauki języków obcych w Czytelni Ogólnej naszej Biblioteki.
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WYKAZ NOWOŚCI WPROWADZONYCH
DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W III KWARTALE 2004 R.

Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo
i bibliografie

Dent Kyle D.: Postfix : the definitive guide. – Sebastopol, 2004. Sygn. Sygn. 61941
Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / [red. Marianna 

Banacka]. – Warszawa, 2003. Sygn. 61876
Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, 

Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków, 
2004. Sygn. 92385

Tritsch Bernhard: Microsoft Windows Server 2003 terminal services. - Redmond, 
2004. Sygn. 61904

Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 
września 2003 / [red. Janusz Nowicki]. – Warszawa, 2003. Sygn. 61877

Filozofia, psychologia, religia

Bogdanowicz Marta: Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zaję-
ciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. – Gdańsk, 2003. Sygn. 92392

Erkens-Bargfeld Anja: Das Leben und der Tod unter besonderer Berücksichtigung des 
Leib-Seele-Problems : philosophieren mit Kindern. – Köln, 2002. Sygn. 61810

Mikrut Grzegorz, Wiktor Krzysztof: Sekty za zamkniętymi drzwiami. – Kraków, 
2004. Sygn. 85379

Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. 
– Warszawa, 2004. Sygn. 61848

Socjologia

Czarnawska Mira Montana: Przyjazne porozumiewanie się : wzajemny szacunek, 
wzajemna akceptacja, radość z kontaktu. – Gdańsk, 2004. Sygn. 61910

Sołoma Luba: Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia. – Wyd. 
2, rozsz. i popr. – Olsztyn, 2002. Sygn. 61838

Polityka, nauki ekonomiczne, prawo

Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod red. nauk. 
Mariana Walczaka. – Warszawa, 2003. Sygn. 61721
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Gajda Jan B.: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. – Warszawa, 2001. 
Sygn. 61940

Misztal-Kania Aleksandra: Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej : [an-
gielsko-polski, polsko-angielski].– –Piaseczno, 2004. Sygn. 61908

Okólski Marek: Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym 
zarysie. – Warszawa, 2004. Sygn. 61834

Traktaty europejskie / wprowadzenie Adam Łazowski. – Bydgoszcz ; Warszawa, 
2003. Sygn. 61850

Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław: Prognozowanie ekonomicz-
ne : teoria, przykłady, zadania. – Warszawa, 2003. Sygn. 619391

Szkolnictwo. Oświata. Pedagogika. Wychowanie

Acman Janina, Ryll Ryszard: Awans zawodowy nauczyciela : praktyczny poradnik. 
– Wyd. 2. – Warszawa ; Łódź, 2004. Sygn. 61871

Bogdanowicz Marta, Kasica Alicja: Ruch Rozwijający dla wszystkich : efektywność 
metody Weroniki Sherborne. – Gdańsk, 2003. Sygn. 61870

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G–Ł / [red. naukowy i przewodn. ko-
mitetu red. Tadeusz Pilch]. – Warszawa, 2003. Sygn. 61052/2

Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoniego Rumińskiego. – 
Kraków, 2004. Sygn. 61836

Flemming Irene, Fritz Jürgen: Teatr w szkole : propozycje zabaw dla dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat. – Kielce, 2003. Sygn. 84837–84838

Gajewska Grażyna: Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : wybrane zagadnienia teo-
rii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. – Wyd. 2 zm. i popr. – Zielona 
Góra, 2004. Sygn. 61869

Gancarz-Stasiak Gabriela: Edukacja w Unii Europejskiej : poradnik. – Warszawa, 
2004. Sygn. 61907

Janicka-Panek Teresa: Dokumentacja realizacji ścieżek edukacyjnych : poradnik dla 
dyrektorów szkół i nauczycieli. – Warszawa, 2003. Sygn. 92396

Kunowski Stefan: Wartości w procesie wychowania. – Kraków, 2003. Sygn. 
61852

Litak Stanisław: Historia wychowania : [podręcznik akademicki]. T. 1, Do Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej. – Kraków, 2004. Sygn. 61933

Maszke Albert Wojciech: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. – Wyd. 2 
zm. – Rzeszów, 2004. Sygn. 61934

Szuty Jacek: Gdy nauczyciel jest wychowawcą. – Wyd. 3. – Warszawa ; Łódź, 2004. 
Sygn. 61901

Tuohy David: Dusza szkoły : o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. – Warszawa, 
2002. Sygn. 61872

Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. [T.4] / red. nauk. Julian Jonkisz, 
Marek Lewandowski. – Wrocław, 2003. Sygn. 61921

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej : fachowe porady i gotowe materiały 
metodyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli / zespół aut. pod red. Krystyny 
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Kmiecik-Baran. – Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2004 r. – Warszawa, 
2004. P-30229

Chmielarz Witold: Zarządzanie w turystyce : wspomaganie działalności biur turystycz-
nych przez Internet. – Warszawa, 2003. Sygn. 61918

Turystyka, rekreacja, czas wolny. Etnografia.

Głowacki Marian: Przekaz informacji w turystyce. – Częstochowa, 2003. Sygn. 
61937

Janowski Ignacy: Krajoznawstwo i turystyka szkolna. – Kielce, 2003. Sygn. 61854
Sieradzka Anna: Polski folklor żywy. - Warszawa ; Mark, 2004. Sygn. 85366
Słaby Teresa: Statystyka turystyki. - Warszawa, 2003. Sygn. 92390
Testy i pytania dla kandydatów na pilotów wycieczek : materiały pomocnicze dla orga-

nizatorów, wykładowców na kursach pilotów wycieczek i kandydatów na pilotów / 
oprac. Zygmunt Kruczek i Stefan Sacha. – Wyd. 3 uzup. i popr. – Kraków, 
2004. Sygn. 61840

Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania : praca zbiorowa / 
pod red. Andrzeja Dąbrowskiego. – Warszawa ; Płock : 2003. Sygn. 61851

Wieszczycka Marta: Prawo konsumenckie w turystyce. – Warszawa, 2003. Sygn. 
61917

Nauki przyrodnicze

Biomechanika inżynierska : zagadnienia wybrane, laboratorium : praca zbiorowa / pod 
red. Dagmary Tejszerskiej, Eugeniusza Świtońskiego ;aut. Agata Guzik [et 
al.]. – Gliwice, 2004. Sygn. 61888-61889

Fabijański Paweł: Parki narodowe. – Poznań, 2001. Sygn. 92349
Zięba Stanisław: Historia myśli ekologicznej. – Lublin, 2004. Sygn. 61932

Medycyna

Alkohol, alkoholizm i ja / Iwona Niewiadomska [et al.]. – Lublin, 2002. Sygn. 
85382

Atlas histologii / Sobotta ; oprac. przez Ulricha Welscha ; tł. i red. nauk. [wyd. 
pol.] Maciej Zabel. - Wyd. 4 polskie. – Wrocław, 2002. Sygn. 92395

Borkowska Maria, Gelleta-Mac Izabela: Wady postawy i stóp u dzieci. – Warszawa, 
2004. Sygn. 61891-61892

Ciborowska Helena, Rudnicka Anna: Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego czło-
wieka. – Wyd. 2. – Warszawa, 2004. Sygn. 61924-61925

Figura do bikini : program 4-tygodniowy / oprac. Jo Lethaby. – Warszawa, 
2004. Sygn. 92391, 92404

Fraser Tara: Łatwa joga : zestaw ćwiczeń dla każdego. – Warszawa, 2004. Sygn. 
61903
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Gołąb Bogusław K., Jędrzejewski Kazimierz: Anatomia czynnościowa ośrodkowego 
układu nerwowego. - Wyd. 5 uzup. – Warszawa, 2004. Sygn. 61902

Gromadzka-Ostrowska Joanna, Włodarek Dariusz, Toeplitz Zuzanna: Edukacja 
prozdrowotna. – Warszawa, 2003. Sygn. 61899

Jasiński Ryszard: Morfofunkcjonalne czynniki róznicujące obraz zespoleń powierz-
chownych żył kończyny górnej u człowieka. – Wrocław, 2004. Sygn. 61920

Keller Janusz Stanisław: Podstawy fizjologii żywienia człowieka. – Warszawa, 2000. 
Sygn. 61894

Koziełło Danuta: Taniec i psychoterapia. - Wyd. 2 uzup. – Poznań, 2002. Sygn. 
61900

Mayer Johannes Gottfried, Uehleke Bernhard, Saum Kilian: Zioła ojców bene-
dyktynów : mieszanki i leczenie. – Warszawa, 2004. Sygn. 61936

NesslerAndrea: Sportmedizinische Befunde und sportpraktische Erfahrungen zum 
Tennisunterricht in der Bewegungstherapie von Typ-2-Diabetikern. – Köln, 2001. 
Sygn. 61812

Pecyna Maria Bogumiła: Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej 
indukcji. – Warszawa, 2004. Sygn. 61893

Petersen Ursula: Über die Bildung reaktiver Sauerstoffderivate unter Einfluss von 
Hyperoxie, Acetylcystein und Propranolol. – Köln, 2003. Sygn. 61813

Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa : podręcznik dla studentów / pod 
red. Janusza Andresa ; aut. Teresa Sokołowska-Kozub [et al.]. – Kraków, 
2004. Sygn. 61855-61856

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych : podręcznik BLS / [Hans-Richard 
Arntz et al. ; red. nauk. Janusz Andres ; tł. Grzegorz Cebula, Tomasz Madej, 
współpr. przy tł. Piotr Koźbiał]. – Kraków, 2004. Sygn. 85373-85377

Rosenthal M. Sara: Depresja : [przyczyny, objawy, jak sobie radzić bez leków]. – 
Warszawa, 2003. Sygn. 85360

Variabilita srdecni frekvence a jeji hodnoceni v biomedicinskych oborech – od teorie ke 
klinick‚ praxi : IV. odborny seminar s mezinarodni ucasti : Fakulta telesn‚ kultury 
Univerzita Palack‚ho v Olomouci, Ceska republika Olomouc 8.11.2003 : sbornik 
clanku a abstrakt / ed. Jiri Salinger. – Olomouc, 2004. Sygn. 61844

Hotelarstwo, organizacja i zarządzanie, nauki techniczne

Godlewski Piotr: O publicznych wystąpieniach : treść wykładów z przedmiotu public 
relations. – Warszawa, 2004. Sygn. 61873

Kancelaria i archiwum zakładowe : podręcznik : opracowanie zbiorowe / pod red. 
Zbigniewa Pustuły. – Wyd. 2 zm. – Warszawa, 2001. Sygn. 61915

Sztuka. Architektura

Buisson Sylvie, Parisot Christian: Paryż – Montmartre : narodziny sztuki nowocze-
snej 1860-1920. – Warszawa, 2004. Sygn. 92405
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Bujak Adam: Światowe dziedzictwo : Polska na liście UNESCO. – Kraków, 2004. 
Sygn. 92383

Bujak Adam: Wawel : The Cathedtral and Castle. – Cracow, 2004. Sygn. 92384
Cuda świata / [aut. haseł Roman Malarz et al. ; zespół red. Łukasz Gaweł et al.]. 

– Kraków, [2003]. Sygn. 92378
Glinka Tadeusz, Piasecki Marek: Perły architektury. – Poznań, 2003. Sygn. 

92350
Kulig Marzena: Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. – Warszawa, 2003. Sygn. 
61929

Mazur Antoni: Moje Kościoły 1952-2002. – Kraków, 2003. Sygn. 92380
Sypek Agnieszka, Sypek Robert: Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej. – 

Warszawa, 2004. Sygn. 61853
Śledzikowski Tadeusz: Polska - zabytki drewniane. – Kraków, [2004]. Sygn. 

92381
Śliwa Zuzanna: Miejsca niezwykłe. – Poznań, 2003. Sygn. 92353

Sport

Buczyński Aleksander, Kędracki Miłosz: Mazury na rowerze. - Bielsko-Biała, 
2004. Sygn. 85369

Dudek Dobiesław: Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej : (1910-1935). 
– Kraków, 2004. Sygn. 61879-61883

Dyspozycje osobnicze do gier sportowych / red. nauk. Jan Chmura i Edward Superlak. 
– Wrocław, 2003. Sygn. 61865-61866

Gabryś Tomasz, Rutkowski Tomasz: Hokej na lodzie : program szkolenia dzieci 
i młodzieży. – Warszawa, 2002. Sygn. 61884-61885

Instrumentalne wykorzystanie gier z piłką / red. nauk. Tadeusz Koszczyc i Jacek 
Dembiński. – Wrocław, 2003. Sygn. 61806-61808

Jankowski Zbigniew M.: Słownik sportu : angielsko-polski, polsko-angielski. – Zielona 
Góra, 2004. Sygn. 85378

Karp Jakub: Maraton z blatu. – Zielonka, 2004. Sygn. 61938
Klocek Tomasz, Szczepanik Maciej: Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego 

: podręcznik dla nauczycieli i instruktorów. – Warszawa, 2003. Sygn. 61867-
-61868

Kuński Henryk: Trening zdrowotny osób dorosłych : [poradnik lekarza i trenera]. – 
Warszawa, 2003. Sygn. 61841- 61842

Maciantowicz Jerzy, Kubiszewski Marek, Włodarczyk Urszula: Wieloboje lekko-
atletyczne : proces długotrwałego szkolenia. – Warszawa, 2003. Sygn. 61886-
-61887

Opoka Dorota M.: Fitness : historia, organizacja, zarządzanie. – Warszawa, 2004. 
Sygn. 61874

Poliszczuk Tatiana: Podstawy przygotowania choreograficznego w sporcie. – Warszawa, 
2003. Sygn. 61896-61897
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Pośpiech Jerzy: Wychowanie fizyczne i sport szkolny w krajach europejskich – wybrane 
problemy. – Opole, 2003. Sygn. 61623

Przygoda Kazimierz: Sport : erystyka, zebrania, szkolenie. – Warszawa, 2004. Sygn. 
618755

Regelin Petra: Gimnastyka skuteczna : program spalania tłuszczu. – Warszawa, 
2003. Sygn. 61861

Rola zabaw i gier ruchowych w nowym systemie edukacji : materiały z konferencji meto-
dycznej. - [Wrocław, 2004]. Sygn. 92397

Skarżyński Jerzy: Bieg maratoński : [vademecum maratończyka... i kandydata na ma-
ratończyka!]. – Szczecin, 2004. Sygn. 61898

Skibicki Zygmunt: Szkoła turystyki górskiej czyli - Jak z radością wdrapywać się na 
góry i bezpiecznie z nich schodzić, a także o tym - jak to robić, by już „ten pierwszym 
raz” odbył się bez bólu. – Pelplin, 2004. Sygn. 85380-85381

Sleight Steve: Żeglarstwo bez tajemnic : [ilustrowany przewodnik po wszystkich dziedzi-
nach żeglarstwa]. – Warszawa, 2004. Sygn. 61843

Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna 
Zatoń. Wrocław, 2004. Sygn. 61919

Sport szansą życia niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego. – Kraków, 
1997. Sygn. 61862

Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży : perspektywa metodyczna / red. nauk. 
Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Jasiński, Roman Maciej Kalina. – Płock, 2002. 
Sygn. 61839

Sprawność działania zawodników w grach sportowych / red. nauk. Jacek Dembiński 
i Zbigniew Naglak. – Wrocław, 2003. Sygn. 61863-61864

Szkoła wspinania / Malcolm Creasey [et al.]. – Warszawa, 2003. Sygn. 61912
Tuszyński Bogdan: Polscy olimpijczycy XX wieku : (1924-2002). [T.1], A-M. – 

Wrocław, 2004. Sygn. 92393
Tuszyński Bogdan: Polscy olimpijczycy XX wieku : (1924-2002). [T.2], N-Ż. 

– Wrocław, 2004. Sygn. 92394
Ungaro Alycea: Gimnastyka, która leczy : metoda ćwiczeń Josepha Pilatesa. – 

Warszawa, 2003. Sygn. 61859-61860
Willand Nicola: Gimnastyka razem z dzieckiem : szybko odzyskasz zgrabną sylwetkę. 

– Warszawa, 2004. Sygn. 61895
Wojtuń-Sikora Bernadetta: Technika taneczna wolna. – Rzeszów, 2003. Sygn. 

61926-27

Językoznawstwo. Nauka o literaturze

Cohen Ulrike, Grandi Nicoletta, Lemcke Christiane: Herzlich willkommen : 
Deutsch in Restaurant und Tourismus : Lehrerhandreichungen. - Berlin, 2002. 
Sygn. 61846

Cohen Ulrike, Lemcke Christiane: Herzlich willkommen Neu : Deutsch in 
Restaurant und Tourismus : Lehrbuch. - Dodr. 3. – Berlin, 2001. Sygn. 
92388-92389
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Grandi Nicoletta, Lemcke Christiane: Herzlich willkommen Neu : Deutsch in 
Restaurant und Tourismus : Arbeitsbuch. – Berlin, 2001. Sygn. 92386-92387

Hewings Martin: Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book 
for advanced learners of english : with answers. - 10th print. – Cambridge, 
2003. Sygn. 61922-61923

Kontakt Deutsch : Deutsch für berufliche Situationen [Dok. dźw.] / Musik 
Robert Gilbert, Armin L. Robinson [et al.]. - Berlin ; München, cop. 1997. 
Sygn. Z-196

Miebs Udo, Vehovirta Leena: Kontakt Deutsch : [Deutsch für berufliche Situationen] : 
Redemittelbuch. - Dodr. 5. - Berlin ; München, 2001. Sygn. P-30270-30271

Miebs Udo, Vehovirta Leena: Kontakt Deutsch : Deutsch für berufliche Situationen 
: Kursbuch. - Dodr. 3. – Berlin, 2000. Sygn. P-30269

Murphy Raymond: English grammar in use : a self-study reference and practice book 
for intermediate students of english : with answers. - Ed. 3. – Cambridge, 2004. 
Sygn. 92398-92400

Wielki słownik polsko-angielski / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; aut.ha-
seł Paweł Beręsewicz [et al.]. - Warszawa : [Oxford], 2004. Sygn. 92410-
-92411

Wierzyński Kazimierz: Laur olimpijski. - Warszawa ; Łomianki, 1998. Sygn. 
85367

Geografia. Opisy krajów. Podróże

Beskidy : przewodnik turystyczny : 12 najpiękniejszych tras / Stanisław Figiel [et al.]. 
- Wyd. 3, zm. - Bielsko-Biała, 2004. Sygn. 61906

Bińkowski Andrzej: Almanach państw świata 2004. – Warszawa, 2004. Sygn. 61845
Cuda natury / [aut. haseł Roman Malarz et al. ; zespół red. Łukasz Gaweł et al.]. 

– Kraków, [2003]. Sygn. 92377
Elżbieta Lisowska, Andrzej Lisowski: Wiedeń : miasto artystów i geniuszy : przewod-

nik turystyczny. – Kraków, 2004. Sygn. 85388
Europa / Małgorzata i Bogdan Kwiatkowie [et al.]. – Kraków, [2004]. Sygn. 

92379
Europa Zachodnia / [koncepcja i red. nauk. Zbigniew Długosz, przy współpr. 

Władysława A. Nowaka i Jana Rejmana ; zespół aut. Wacław Cabaj et. al.]. 
- Bochnia ; Kraków, 2004. Sygn. 61814

Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red.Ireny Fierli. - Wyd. 6, zm. 
– Warszawa, 2004. Sygn. 61837

Glinka Tadeusz, Piasecki Marek: Najpiękniejsze miasta. – Poznań, 2003. Sygn. 
92351

Glinka Tadeusz, Piasecki Marek: Najpiękniejsze miejsca. – Poznań, 2003. Sygn. 
92352

Greenwood Margaret: Irlandia. - Wyd. 3. - Bielsko-Biała, 2004. Sygn. 85368
Hauser Zbigniew: Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej : lwow-

skie, Lwów, stanisławowskie. – Warszawa, 2004. Sygn. 61909
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Jackiewicz Mieczysław: Wędrówki po Litwie : praktyczny przewodnik turystyczny. – 
Warszawa, 2004. Sygn. 61913

Jakubowski Marcin, Loos Marek: Skania. – Szczecin, 2000. Sygn. 85385
Kreiner Grzegorz: Fiordy norweskie. – Szczecin, 2002. Sygn. 85383
Kreiner Grzegorz: Kopenhaga i Zelandia. – Szczecin, 2001. Sygn. 85384
Małek Eliza, Stefanowicz-Maciaszek Elżbieta: Petersburg : miasto białych nocy. 

– Kraków, 2004. Sygn. 85370
Mazur Eugeniusz: Geografia turystyczna. Wyd. 1 dodr. – Szczecin, 2003. Sygn. 

61857-61858
Miezian Maciej: Krakowskie Stare Miasto : ścieżkami władców, artystów i alchemików. 

– Kraków, 2004. Sygn. 85390-85391
Miezian Maciej: Nowa Huta : socjalistyczna w formie, fascynująca w treści. – Kraków, 

2004. Sygn. 85372
Nicholson, Louise: Indie. – Warszawa, 2003. Sygn. 61847
Paszkowski Michał: Święta Katarzyna : przewodnik turystyczny. - Wyd.2. – Kielce, 

2003. Sygn. 85387
Paszkowski Michał: Wysowa i okolice : przewodnik. - Wyd. 3. – Kielce, 2002. Sygn. 

85389
Pilich Maria, Pilich Przemysław: Polska : ilustrowany przewodnik. - Wyd.4 popr. 

i uzup. – Warszawa, 2004. Sygn. 85365
Polska : najciekawsze zabytki / [aut. Krzysztof Nowiński [et al.]. – Warszawa, 2004. 

Sygn. 85371
Roztocze Wschodnie : mapa turystyczno-topograficzna / oprac. merytoryczne 

i graficzne Paweł Wład ; oprac. tekstu Paweł Wład, Marek Wiśniewski. 
– Mielec, 2004. Sygn. MP-2094

Rusin Wiesława: Słowacja na weekend : przewodnik turystyczny : 12 tras po najpiękniej-
szych zakątkach Słowacji. - Wyd. 2 uzup. - Bielsko-Biała, 2004. Sygn. 61911

Rzeczycki Tomasz: Góry Polski. – Katowice, 2004. Sygn. 61931
Słowacja : karpackie serce Europy : praca zbiorowa / [aut. Anna Nacher et al.]. – 

Kraków, 2004. Sygn. 85386

Historia. Biografie

Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego : pamiętnik IV Powszechnego 
Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12-13 września 2002 r. T.1 / pod red. 
Darii Nałęcz. – Toruń, 2002. Sygn. 61916

Metodyka pracy archiwalnej / pod red. Stanisława Nawrockiego i Stanisława 
Sierpowskiego. - Wyd. 4 uzup. – Poznań, 2001. Sygn. 61905

Radzikowski Piotr, Adamczyk Arkadiusz, Komorowski Adam: XX wiek : daty, 
fakty, opinie . [6], 1968-1980. – Kraków, 2004. Sygn. 92409

Robótka Halina: Wprowadzenie do archiwistyki. - Wyd. 2. – Toruń, 2003. Sygn. 
61935

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych w latach 1952-2000 / wybór i oprac. Maria Tarakanowska i Ewa 
Rosowska. – Warszawa, 2001. Sygn. 61914
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Adres i środki łączności

Dni i godziny otwarcia agend udostępniania

Artykuły
Renata Kamińska-Włodarczyk: Opracowanie bibliografii załącznikowej

Informacje
Konferencje naukowe, sympozja, kongresy – rok 2004, 2005. Oprac. 
Elżbieta Budkiewicz
Bazy danych, czasopisma on-line. Oprac. Renata Mroczek. Bazy danych 
Instytutu Turystyki. Oprac. Maria Pociecha, Grażyna Kruszelnicka, Joanna 
Szlezynger

Wykaz nowości wprowadzonych do zbiorów. Oprac. Małgorzata 
Nahotko


