
Negatywne skutki działania niektórych substancji 

chemicznych na organizm człowieka. 

Wyszukiwanie informacji   

na temat  narkomanii 

Prezentacja  w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej                        

w gimnazjum (klasa 3).  



DROGA POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW 

dotyczących narkomanii  

I. Etap:  

zrozumienie pojęcia Wyjaśnienie pojęcia w wydawnictwach informacyjnych: 

 w słownikach, 



Narkomania -  nawyk stałego 

używania narkotyków doprowadzający 

do zmian chorobowych, zwłaszcza w 

układzie nerwowym i wyniszczenia 

organizmu 

Definicja w Słowniku języka polskiego 



DROGA POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW 

dotyczących narkomanii  

I. Etap:  

zrozumienie pojęcia 

encyklopediach 

Wyjaśnienie pojęcia w wydawnictwach informacyjnych: 

 w słownikach, 



Definicja w Popularnej encyklopedii powszechnej. T.1-20 



DROGA POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW 

dotyczących narkomanii  

I. Etap:  

zrozumienie pojęcia 

encyklopediach 

Wyjaśnienie pojęcia w wydawnictwach informacyjnych: 

 w słownikach, 

II. Etap:  

wyszukiwanie  dodatkowych  

informacji  na  ten  temat 

w katalogach rzeczowych, 

(tradycyjnych,  elektronicznych) 

Poszukiwanie książek,   



Katalog biblioteczny 

Możemy przeglądać go tylko na 

miejscu  w tej bibliotece 

Tradycyjny czyli kartkowy,  

umieszczony w drewnianych  

szufladkach. 

Zawiera opisy tylko tych 

książek,  które znajdują się  

w danej bibliotece 
np. bibliotece szkolnej  

Publicznego Gimnazjum nr 1 

w Kędzierzynie-Koźlu 

Możemy z niego korzystać 

w bibliotece lub w domu  

(za pośrednictwem internetu). 

Elektroniczny czyli komputerowy 

Zawiera opisy tylko tych 

książek,  które znajdują się  

w danej bibliotece 
np. bibliotece szkolnej  

Publicznego Gimnazjum nr 1 

w Kędzierzynie-Koźlu 



DROGA POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW 

dotyczących narkomanii  

I. Etap:  

zrozumienie pojęcia 

encyklopediach 

Wyjaśnienie pojęcia w wydawnictwach informacyjnych: 

 w słownikach, 

II. Etap:  

wyszukiwanie  dodatkowych  

informacji  na  ten  temat 

w katalogach rzeczowych, 

(tradycyjnych,  elektronicznych) 

Poszukiwanie książek,   

bibliografiach  



Termin BIBLIOGRAFIA   wywodzi się od greckich słów 

biblion (biblos) - 'książka';  grapho- 'piszę'. 

Występuje w trzech znaczeniach: 

Bibliografia pełni w rozległym świecie książek podobną rolę,  

jaką w nieznanej okolicy odgrywa przewodnik turystyczny,  

w terenie – mapa (…) 

 
(według Michała Jagły – księgarza i bibliografa ) 

3. Jedna z dziedzin nauki o książce : teoria bibliografii  

1.Uporządkowany spis dokumentów (książek, czasopism), sporządzony 
według   określonych zasad, spełniający określone zadania informacyjne. 

2. Umiejętność sporządzania tych spisów. 

Bibliografia dostarcza nam informacji dokładniejszej niż katalog biblioteki  

 ponieważ  

jest  spisem książek i artykułów,                                                      

niezależnie od miejsca ich przechowywania. 



DROGA POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW 

dotyczących narkomanii  

I. Etap:  

zrozumienie pojęcia 

encyklopediach 

Wyjaśnienie pojęcia w wydawnictwach informacyjnych: 

 w słownikach, 

II. Etap:  

wyszukiwanie  dodatkowych  

informacji  na  ten  temat 

w katalogach rzeczowych, 

(tradycyjnych,  elektronicznych) 

Poszukiwanie książek,   

bibliografiach  

Poszukiwanie artykułów  z  prasy i czasopism  

 w kartotekach bibliograficznych), 
(tradycyjnych, elektronicznych) 

bibliografiach 



informacji o ukazujących się w Polsce książkach, czasopismach 

dostarcza polska bibliografia bieżąca.                                             

Opracowuje ją  Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej. 

Przewodnik Bibliograficzny 

Rejestruje wydawnictwa zwarte 

(książki)  na podstawie 

egzemplarza obowiązkowego 

wpływającego do Biblioteki 

Narodowej.  

Bibliografia Zawartości Czasopism 

        podaje  zawartość czasopism  

ukazujących się z różną częstotliwością         
(od tygodników po  roczniki).  

Uwzględnia także kilka dzienników  (m.in. 
„Rzeczpospolitą i „Gazetę Wyborczą) 

Bibliografia Zawartości Czasopism                  

 jest bibliografią selekcyjną  - nie rejestruje 

zawartości wszystkich czasopism 

wydawanych w Polsce.  

Udostępniany jest w formie: 

 - drukowanej  

 - elektronicznej (baza danych) 

Udostępniana jest w formie: 

  - drukowanej  

  - elektronicznej (baza danych) 

Składają się na nią następujące bibliografie: 



Jak korzystać  

z Przewodnika Bibliograficznego 
(elektroniczna baza danych) 



Biblioteka Narodowa 





Nie znając autora ani tytułu  książki  wybieramy indeks  TEMAT                             

(czyli szukamy  według treści ksiązki) 

Wyszukiwanie informacji o książkach  w Przewodniku Bibliograficznym 

odbywa się poprzez następujące indeksy: 



narkomania 





Otrzymaliśmy  wszystkie podstawowe informacje o książce, 

które potrzebne są do odnalezienia jej w bibliotekach 



Jak korzystać  

z  Bibliografii Zawartości Czasopism  

(elektroniczna baza danych) 





Mamy możliwość wyszukiwania informacji o artykułach                                
w  trzech bazach bibliograficznych 



Nie znamy autora ani tytułu artykułu dlatego wybieramy 

 indeks  TEMAT  

narkomania 



Wszystkie wyświetlone tematy  dotyczą zjawiska narkomanii 



 Wybieramy  11. temat  „narkotyki”, ponieważ  zawiera  ponad                
30 opisów bibliograficznych artykułów prasowych 



Otrzymujemy wykaz artykułów (ale tylko ich tytuły) 



 Otrzymaliśmy  dane bibliograficzne  czterech artykułów. 
Wybieramy jeden z nich … 



Autorzy  

artykułu 

Nazwa czasopisma, w którym 
artykuł został publikowany 

Numery stron  

na których 

 zamieszczony  

jest artykuł 

Rok wydania 

 czasopisma 

Tytuł 

 artykułu 

Numer 

czasopisma  

Wyszukaliśmy wszystkie informacje o artykule, które potrzebne 
są do odnalezienia go w bibliotekach  



DROGA POSZUKIWANIA MATERIAŁÓW 

dotyczących narkomanii  

I. Etap:  

zrozumienie pojęcia 

encyklopediach 

Wyjaśnienie pojęcia w wydawnictwach informacyjnych: 

 w słownikach, 

II. Etap:  

wyszukiwanie  dodatkowych  

informacji  na  ten  temat 

w katalogach rzeczowych, 

(tradycyjnych,  elektronicznych) 

Poszukiwanie książek:  

bibliografiach  

Poszukiwanie artykułów  z  prasy i czasopism  

 w kartotekach bibliograficznych), 
(tradycyjnych, elektronicznych) 

Przygotowanie  zestawienia  zawierającego 

opisy bibliograficzne książek i artykułów  

wykorzystanych do napisania referatu na 

temat narkomanii 

bibliografiach 

III. Etap:  

Sporządzenie bibliografii 

załącznikowej 



Wykaz źródeł 

• Katalogi i bibliografie. W: Biblioteka Narodowa [dostęp 1 czerwca 2009]. 

Dostępny w Internecie: <http://www.bn.gov.pl/katalogi-i-

bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism> 

• Popularna Encyklopedia Powszechna. T. 7. Kraków 1996. Narkomania, s. 

62. 

• Słownik języka polskiego. Red. Mieczysław Szymczak. T. 2. Warszawa 

1996. Narkomania, s. 268. 

 


