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Bie¿¹cy numer Biuletynu Informacyjnego rozpoczyna nowy rok akademicki
2003/2004.

Nadal bêdziemy na bie¿¹co informowaæ o us³ugach Biblioteki, bazach da-
nych, czasopismach on-line, nowych nabytkach Biblioteki, konferencjach, cieka-
wych wydarzeniach, sprawach istotnych dla naszego �rodowiska akademickiego.

Uwadze Czytelników polecamy artyku³ Ma³gorzaty Nahotko pt. Polskie katalo-
gi centralne a Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie.

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ od nowego roku akademickiego 2003/2004 Czy-
telnicy bêd¹ mogli korzystaæ z nowej Czytelni Czasopism Bie¿¹cych, Informato-
rium z dostêpem do �róde³ elektronicznych oraz nowej Wypo¿yczalni.

Uwaga: Biuletyn  Informacyjny Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie dostêpny
jest  równie¿ w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki (link: Wy-
dawnictwa w³asne).

Redakcja

Od   Redakcji
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¯ycie jak jesieñ... co� w nim z b³ysków lata,
Z u�miechów s³oñca przez mg³y i szarugi,
Z z³otawych b³ysków w�ród szarego �wiata,
Z kwiatów, co nigdy nie kwitn¹ raz drugi

(Marian Gawalewicz)

Naszym Czytelnikom
¿yczymy udanego

nowego roku akademickiego
2003/2004

Redakcja
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ADRES  I  �RODKI  £¥CZNO�CI

Al. Jana Paw³a 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

ODDZIA£ GROMADZENIA I UZUPE£NIANIA ZBIORÓW
pok. 108 tel./fax  683-15-84
KIEROWNIK  mgr Halina Trafia³
e-mail: btrafial@skok.awf.krakow.pl

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

ODDZIA£ INFORMACJI NAUKOWEJ
dawna sala wyk³adowa �A�, tel. 683-13-10
KIEROWNIK  mgr El¿bieta Budkiewicz
e-mail: bbudkiew@skok.awf.krakow.pl

ODDZIA£ UDOSTÊPNIANIA, KONSERWACJI ZBIORÓW I MAGAZYNÓW
(wypo¿yczalnia miejscowa i miêdzybiblioteczna, czytelnie i magazyny zbiorów)
pok. 106, tel. 683-13-12
KIEROWNIK mgr Bo¿ena 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 Ma³gorzata Nahotko
pok. 104, tel. 683-13-47
e-mail: bnahotko@skok.awf.krakow.pl

UWAGA: W po³¹czeniach wewnêtrznych nale¿y opuszczaæ pierwsze 3 cyfry numerów
telefonów.
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DNI I GODZINY OTWARCIA
AGEND UDOSTÊPNIANIA

Wypo¿yczalnia: pon.,  �rody 9.00 � 19.00
wt., czw., pi¹t. 9.00 � 14.00
soboty (zgodnie z harmonogramem zajêæ studiów zaocznych)

9.00 � 13.00

Czytelnia: pon. � pi¹t. 8.30 � 19.00
wszystkie soboty 9.00 � 13.00

Oddz. Inf. Nauk.: pon.,  �rody 9.00 � 18.00
wt., czw., pi¹t. 9.00 � 14.00
wszystkie soboty 9.00 � 13.00

Uwaga! Od pa�dziernika ulegn¹ zmianie godziny otwarcia Oddzia³u Informacji
Naukowej oraz zostanie otwarta nowa Czytelnia Czasopism Bie¿¹cych
z Informatorium.
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ARTYKU£Y

Ma³gorzata Nahotko

Polskie katalogi centralne
a Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie

Spis ksi¹¿ek, czasopism i innych dokumentów znajduj¹cych siê w bibliotece,
opisanych wed³ug okre�lonych zasad i u³o¿ony zgodnie z okre�lonym porz¹d-
kiem, czyli inaczej mówi¹c, katalog biblioteczny, jest od czasów staro¿ytnych nie-
od³¹czn¹ czê�ci¹ instytucji gromadz¹cych ksi¹¿ki. Zmienia³a siê jego forma �
w VII w. p.n.e. w bibliotece Assurbanipala w Niniwie by³y to gliniane tabliczki,
potem ró¿nego rodzaju spisy w postaci ksi¹g, w XIX wieku upowszechni³y siê
katalogi kartkowe, te za� z koñcem XX wieku zast¹pione zosta³y przez komputero-
we katalogi z dostêpem on-line. Niezmienna pozostaje przez wieki funkcja infor-
macyjna katalogu, dziêki niemu jeste�my w stanie dotrzeæ w bibliotece do poszu-
kiwanego dokumentu.

Najczê�ciej mamy do czynienia z katalogiem konkretnej biblioteki, od domo-
wej poczynaj¹c, a na du¿ej, naukowej, koñcz¹c. Jednak nie zawsze jeden ksiêgo-
zbiór jest w stanie zaspokoiæ nasze potrzeby i zachodzi konieczno�æ przeszukiwa-
nia katalogów wielu bibliotek. Wtedy najlepiej korzystaæ z katalogów centralnych.
Te zawieraj¹ informacje o ca³o�ci lub czê�ci zbiorów wielu bibliotek, a ka¿dy opis
dokumentu opatrzony jest znakiem (siglum) biblioteki posiadaj¹cej dan¹ publi-
kacjê.

Tego typu katalogi rozwijaj¹ siê od koñca XIX wieku. Obejmuj¹ one zasoby:
· wszystkich bibliotek (katalogi centralne krajowe),
· bibliotek znajduj¹cych siê w danym rejonie (katalogi centralne regionalne,

najczê�ciej spotykane w Niemczech i Stanach Zjednoczonych),
· bibliotek danego miasta czy aglomeracji (katalogi centralne lokalne).
Przybiera³y one ró¿ne formy: katalogów kartkowych przechowywanych w jednej
bibliotece centralnej, katalogów drukowanych b¹d� powielanych w postaci mikro-
fisz, a od momentu wprowadzenia do bibliotek zintegrowanych komputerowych
systemów maj¹ one postaæ katalogów komputerowych z dostêpem on-line.

Katalogi centralne tworzone s¹ przez grupê bibliotek w celu:
� usprawnienia procesów opracowania zbiorów (unikanie dublowania prac przy

katalogowaniu tych samych dokumentów posiadanych przez kilka wspó³pra-
cuj¹cych bibliotek),
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� u³atwienia obs³ugi wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
� lepszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych u¿ytkowników.

W latach 70. ubieg³ego wieku pojawi³y siê zautomatyzowane katalogi central-
ne. Wiêkszo�æ z nich powstawa³a metod¹ wspó³katalogowania. Do najbardziej zna-
nych nale¿y serwis OCLC (Online Computer Library Center). Obecnie tworzy go
ponad 40 tys. bibliotek z kilkudziesiêciu krajów. Cz³onkowie OCLC maj¹ obowi¹-
zek wprowadzaæ do katalogu na bie¿¹co opisy wp³ywaj¹cych do ich bibliotek
dokumentów. Dokument zostaje opracowany tylko raz, przez tê instytucjê, do któ-
rej wp³yn¹³ najpierw. Pozosta³e biblioteki dopisuj¹ do opisu jedynie swoje sigla
i kopiuj¹ go do swoich katalogów lokalnych, gdzie uzupe³niany jest o takie ele-
menty, jak sygnatura czy opis rzeczowy. Instytucje, które chc¹ korzystaæ z serwisu
OCLC nie bior¹c udzia³u we wspó³katalogowaniu, p³ac¹ za kopiowane rekordy
bibliograficzne.

W Polsce wielokrotnie podejmowano próby tworzenia katalogów centralnych,
inicjatywy takie wychodzi³y zarówno od Biblioteki Narodowej, jak i bibliotek fa-
chowych. Ró¿ne by³y te¿ formy tych katalogów. Obecnie prowadzone s¹ one przede
wszystkim w postaci komputerowych baz danych i u³atwiaj¹ wypo¿yczenia miê-
dzybiblioteczne.

Do najczê�ciej wykorzystywanych zarówno przez bibliotekarzy jak i czytelni-
ków nale¿¹ te, które przy wspó³udziale prawie 1500 bibliotek prowadzi Biblioteka
Narodowa. S¹ to:

· Centralny Katalog Ksi¹¿ek Zagranicznych � zawiera informacje o ponad 440
tys. ksi¹¿kach zagranicznych wydanych w latach 1975-2002, a znajduj¹cych siê
w zbiorach polskich bibliotek,

· Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych � obejmuje ponad 48 tys. opisów
czasopism zagranicznych zgromadzonych przez polskie biblioteki od 1986 r.;
corocznie ukazuje siê te¿ drukowana wersja tego katalogu,

· Centralny Katalog Czasopism Polskich za lata 1661-1950, licz¹cy ponad 32 tys.
rekordów.

Katalogi te mo¿na przegl¹daæ w Internecie pod adresem: http://193.59.172.222/wykaz.htm.
Ka¿dy opis dokumentu w tych katalogach, oprócz tradycyjnych danych (autor,
tytu³, instytucja sprawcza itd.), zawiera sigla posiadaj¹cych dokument bibliotek. S¹
to zakodowane w postaci alfanumerycznej nazwy instytucji. Po wskazaniu kurso-
rem siglum biblioteki i klikniêciu na nie mysz¹ na ekranie pojawia siê pe³na nazwa
biblioteki wraz z adresem, numerem telefonu i internetowym adresem strony www.
Katalogi uzupe³niane s¹ w miarê nap³ywu informacji od wspó³tworz¹cych je bi-
bliotek.

W tworzeniu tych katalogów uczestniczy równie¿ Biblioteka G³ówna Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Krakowie przekazuj¹c w ustalonych terminach in-
formacje o posiadanych przez ni¹ ksi¹¿kach i czasopismach zagranicznych, które
wp³ynê³y do jej zbiorów zarówno w formie zakupu, daru, czy za po�rednictwem
wymiany. Siglum naszej Biblioteki to KR 122.
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Inny centralny katalog, który wykorzystywany jest czêsto w trakcie poszuki-
wañ informacji o czasopismach zagranicznych posiadanych przez polskie bibliote-
ki, to Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach me-
dycznych. Jest on baz¹ danych o zasiêgu ogólnokrajowym, prowadzi go G³ówna
Biblioteka Lekarska. CKCZ obejmuje zasoby 56 bibliotek: uczelni medycznych,
G³ównej Biblioteki Lekarskiej i jej 16 oddzia³ów terenowych, instytutów resortu
zdrowia, PAN i innych o�rodków posiadaj¹cych w swoich zbiorach czasopisma
biomedyczne. Katalog zawiera informacje o 4026 tytu³ach czasopism i 1130 do-
datkach wprowadzanych od 1990 do 2002 r. Mo¿na go znale�æ pod adresem:
http://195.187.98.4/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker2/wc_logo.w.

Od pewnego czasu powstaje równie¿ katalog centralny bibliotek teologicz-
nych. Tworzy go Federacja Bibliotek Ko�cielnych FIDES, a przegl¹daæ go mo¿na
pod adresem internetowym: http://www.fides.org.pl/

Opisane wy¿ej katalogi s³u¿¹ przede wszystkim wypo¿yczeniom miêdzybi-
bliotecznym i wyszukiwaniu informacji. Brak by³o �ród³a, z którego mo¿na by
kopiowaæ opisy do lokalnych katalogów komputerowych bibliotek. Wydawany
(tak¿e w wersji elektronicznej) przez Bibliotekê Narodow¹ �Przewodnik Bibliogra-
ficzny� nie spe³nia³ w pe³ni tego zadania.

Problematyk¹ zautomatyzowanych katalogów centralnych zajêto siê w Polsce
po raz kolejny przed kilkoma laty, kiedy to najwiêksze biblioteki naukowe kupi³y
komputerowe zintegrowane systemy biblioteczne. Grupa bibliotek eksploatuj¹cych
system VTLS zdecydowa³a siê na prowadzenie wspólnych kartotek wzorcowych:
autorskich i hase³ przedmiotowych oraz centralnego katalogu wydawnictw ci¹-
g³ych. Z kartotek tych zaczê³y korzystaæ równie¿ biblioteki u¿ytkuj¹ce inne syste-
my zintegrowane. Nastêpnym krokiem by³y plany dotycz¹ce wspó³katalogowania
i stworzenia katalogu centralnego. Projekty te urzeczywistniono w roku 2002. Od
lipca ubieg³ego roku na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego funkcjo-
nuje pod adresem: http://www.nukat.edu.pl/katalog/ Narodowy Uniwersalny Ka-
talog Centralny polskich bibliotek naukowych, stosuj¹cych zintegrowane systemy
biblioteczne. W skrócie nazywany jest NUKAT. Jest to katalog scentralizowany
z kontrol¹ opisów, tworzony metod¹ wspó³katalogowania. Obecnie wspó³praca
obejmuje ok. 550 bibliotekarzy z 34 bibliotek u¿ytkuj¹cych 5 systemów zintegro-
wanych (Aleph, Horizon, Prolib, Virtua, VTLS). Do katalogu przejêto Centraln¹
Kartotekê Hase³ Wzorcowych (CKHW) i katalog wydawnictw ci¹g³ych.

Zadaniem Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego jest:
� dostarczenie informacji o dokumentach wraz z miejscem przechowywania,
� udostêpnienie katalogom lokalnym gotowych rekordów kartotek hase³ wzor-

cowych oraz rekordów bibliograficznych,
� usprawnienie i przyspieszenie katalogowania zbiorów w bibliotekach polskich

eliminuj¹c dublowanie pracy.
W przysz³o�ci katalog centralny bêdzie równie¿ podstawowym �ród³em informacji
dla wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.

Wkrótce równie¿ Biblioteka G³ówna Akademii Wychowania Fizycznego za-
cznie wspó³pracê z NUKAT-em. Wi¹¿e siê to z rozpoczêciem przez ni¹ pracy w zin-
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tegrowanym bibliotecznym systemie komputerowym VIRTUA (nowsza wersja VTLS)
� programie, który wykorzystywany jest przez wiêkszo�æ krakowskich bibliotek
naukowych.

Sposób wspó³pracy bibliotek tworz¹cych Narodowy Uniwersalny Katalog Cen-
tralny zbli¿ony jest do tego, jaki stosuj¹ biblioteki skupione w serwisie OCLC.
Zarówno nowe has³a wzorcowe, jak i rekordy bibliograficzne wprowadzane s¹
najpierw do katalogu centralnego. Potem po korekcie na podstawie siglum biblio-
teki trafiaj¹ automatycznie do katalogu lokalnego. Je�li dokument, który wp³ywa
do biblioteki, ma ju¿ w katalogu centralnym swój opis, opis ten po dopisaniu
siglum biblioteki jest automatycznie kopiowany do katalogu lokalnego i uzupe³-
niany indywidualnymi informacjami o egzemplarzu (kod kreskowy, sygnatura,
numer inwentarzowy itp.).

Wspó³katalogowanie wymaga od uczestnicz¹cych w nim bibliotek �cis³ego
przestrzegania ustalonych przez nie zasad wspó³pracy. Wprowadzane do bazy
informacje musz¹ byæ sprawdzane i autoryzowane, przy tworzeniu ich niezbêd-
ne jest przegl¹danie okre�lonych �róde³. Konieczne jest nawet, by odnotowywaæ
nie tylko, z których �róde³ informacja zosta³a zaczerpniêta, ale tak¿e zaznaczaæ,
gdzie informacji tej nie znaleziono. Dziêki takiej drobiazgowo�ci katalog central-
ny staje siê w pe³ni wiarygodny, a z wynalezionych w nim opisów mo¿na auto-
matycznie przej�æ do rekordu konkretnego egzemplarza dokumentu znajduj¹ce-
go siê w katalogu lokalnym wskazanej biblioteki � wystarczy tylko klikn¹æ na jej
nazwê.

Do NUKAT-a trafiaj¹ informacje o dokumentach, które nap³ywaj¹ do wspó³-
tworz¹cych go bibliotek od 1 lipca 2002 roku. Nie scalono (z ró¿nych wzglêdów)
istniej¹cych od lat 90. lokalnych katalogów � dlatego nie mo¿na ograniczyæ siê do
przeszukiwania tylko tej jednej bazy. Z tego te¿ wzglêdu skatalogowane dotych-
czas w obecnie u¿ywanym programie zasoby Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie
te¿ nie znajd¹ siê tam automatycznie. Jednak staraæ siê bêdziemy, by informacji
o ksiêgozbiorze naszej Biblioteki by³o tam jak najwiêcej.

Pomocniczym narzêdziem s³u¿¹cym do jednoczesnego przegl¹dania zasobów
wielu bibliotek jest w Polsce KaRo � Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich. Funk-
cjonuje on od 2001 roku na serwerze bibliotecznym UMK w Toruniu pod adresem:
http://karo.umk.pl/Karo/. Pozwala on w oparciu o wykorzystanie interfejsu Z2Web
i protoko³u Z39.50 na symultaniczne przeszukiwanie katalogów on-line 58 biblio-
tek pracuj¹cych w systemach: Aleph, Virtua (poprzednio VTLS), Horizon, Prolib,
INNOPAC.

Proces globalizacji dotyczy jak widaæ tak¿e bibliotek, dziêki technice kompu-
terowej niewa¿ne staj¹ siê granice i odleg³o�ci, informacja o zasobach bibliotek
dostêpna jest przez ca³¹ dobê, a dziêki nowym technologiom i wspó³pracy placó-
wek bibliotecznych z ca³ego �wiata przegl¹danie katalogów redukowane jest do
jednokrotnego zadania pytania. Teraz biblioteki pracuj¹ nad rozwojem elektronicz-
nego dostarczania zamówionych przez czytelników dokumentów. Problemy w tej
materii stwarzaj¹ przede wszystkim nie do koñca jednoznaczne przepisy prawa
autorskiego w ró¿nych krajach. Jednak coraz bardziej zbli¿amy siê do ery bibliotek
wirtualnych i spo³eczeñstwa informacyjnego. Przemiany te widaæ te¿ wyra�nie w pol-
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skich bibliotekach, równie¿ Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego stara siê
aktywnie w³¹czyæ w prace nad tworzeniem ogólnopolskiej bazy danych o zaso-
bach bibliotecznych.
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Konferencje naukowe, sympozja, kongresy �
rok 2003, 2004

I. Konferencje w Akademiach Wychowania Fizycznego, planowane na rok
2003 i 2004
(oprac. na podstawie stron internetowych AWF).

AWF Kraków

30 kwietnia-01 maja 2004, Kraków
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa �Spo³eczno-kulturowe
i biomedyczne aspekty pi³karstwa m³odzie¿owego w kontek�cie integracji
europejskiej�
Organizator: AWF im. Bronis³awa Czecha w Krakowie, Uniwersytet Jagielloñski
Informacja: dr Adam ¯uchowicz
Instytut Fizjologii Cz³owieka, Zak³ad Fizjologii i Biochemii AWF Kraków
31-571 Kraków, al. Jana Paw³a II 78
Tel./Fax (12) 683-10-37
e-mail: wfzuchow@cyf-kr.edu.pl
Internet: www.awf.krakow.pl

AWF Warszawa
(pe³na informacja pod adresem: http://www.awf.edu.pl/polska/

26 � 28 pa�dziernika 2003, Warszawa, P³ock
Sporty ekstremalne w przygotowaniu ¿o³nierzy i formacji antyterrory-
stycznych
Organizator: Instytut Sportu AWF Warszawa, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a
W³odkowica w P³ocku
Informacja: dr Z. Szwarc

23 pa�dziernika 2003, Warszawa
Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania
Organizator: Zak³ad Rekreacji AWF Warszawa
Informacja: dr J. Salita

INFORMACJE
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Listopad 2003, Warszawa
VI Warsztaty Antropologiczne �Rozwój osobniczy cz³owieka�
Organizator: Zak³ad Antropologii AWF, Komitet Antropologii PAN
Informacja: prof. J. Charzewski

1 �3 grudnia 2003, Spa³a
XII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna �Kierunki
doskonalenia treningu i walki sportowej�
Organizator: AWF w Warszawie
Informacja: dr K. Perkowski

5 grudnia 2003, Warszawa
Sympozjum Biomechaniki Sportu
Organizator: Katedra Anatomii i Biomechaniki AWF Warszawa
Informacja: dr A. Mastalerz

6 grudnia, Warszawa
Obci¹¿enia uk³adu ruchu cz³owieka - zapobieganie kontuzjom
Organizator: Zak³ad Anatomii i Biomechaniki � Wydzia³ Rehabilitacji AWF Warszawa
Informacja: dr in¿. J. Gajewski

AWF Wroc³aw
(pe³na informacja pod adresem: http://www.awf.wroc.pl/)

24 � 25 pa�dziernika 2003, Wroc³aw
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktywno�æ ruchowa osób
niepe³nosprawnych
Organizator: Oddzia³ Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we
Wroc³awiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, Wojewódzkie
Zrzeszenie Sportowe Niepe³nosprawnych �START� we Wroc³awiu i Rada
Turystyki Osób Niepe³nosprawnych ZG PTTK w Warszawie.
Informacje: Biuro Oddzia³u TWK we Wroc³awiu.
Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz,
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: Józef Patkiewicz

14�16 listopada 2003,Wroc³aw
II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna na temat: Moc Tañca z cyklu �Ruch,
Muzyka, Taniec�
Organizator: Zespó³ Tañca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu,
Wydzia³ Wychowania Fizycznego
Informacja: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
51-612 Wroc³aw, ul. Paderewskiego 35 z dopiskiem �MOC TAÑCA�
Tel. (0-71) 347 3265, 3301, e-mail: bilu@awf.wroc.pl
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II. Pozosta³e konferencje w Polsce
(oprac. na podst. �Rehabilitacja Medyczna� 2002, T. 6 nr 4)

9�11 pa�dziernika 2003, Kraków
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji
Osteoporozy
Informacja:: Komitet Organizacyjny XII Zjazd PTOA i PFO
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Tel. 430-32-01
Fax: 430-32-29
e-mail: krakow@osteoporosis.org.pl
Internet: www.osteoporosis.org.pl

23 � 25 pa�dziernika 2003, Warszawa
I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej
Organizator: Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego dr med. Grzegorz Adamczyk
Informacja: Sekretarz: Magda Majda
Tel.: +22 663 72 08 wew. 224
Internet: www.ptts.org.pl
e-mail: ptts@ptts.org.pl

III. Konferencje na �wiecie

(oprac. na podst. �Annals of Tourism Research� 2003, vol. 30, nr 1, �Annals of
Human Biology� 2003, vol. 30 nr 1, �Adapted Physical Activity Quarterly� 2002, vol.
19, nr 4, �Cz³owiek i Ruch� 2002, nr 5 �Fizjoterapia Polska� 2002, vol. 2, nr 1, nr 4,
vol. 39 iss.1, �International Journal of Sport Psychology� 2002 vol. 33 nr 2, �Rehabi-
litacja Medyczna� 2002, T.6, Nr 6 �Die Rehabilitation�, 2002, Jg. 41 nr 6, 2003,
Jg.42, nr 1.

2-5 pa�dziernika 2003, Chios (Grecja)
Sustainable Tourism Development and the Environment
Iformacja: e-mail: ptsar@aegean.gr

12-15 pa�dziernika 2003, Berlin (Niemcy)
OARSI 2003 World Congress on Osteoarthritis
Informacja: Osteoarthritis Research Society International
Tel.: +1(856) 439-1385
Fax: +1(856) 439-0525
e-mail: oarsi@oarsi.org
Internet: www.oarsi.org
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21-22 listopada 2003, Bruksela (Belgia)
Controversies in diagnosis, etiopathogenesis, mangement and costs21
Informacja: R. Gunzburg, M.D., Ph.D.
Eeuwfeestkliniek Antwerpen
Harmoniestraat 68, 2018 Antwerpen, Belgium
Fax: 32 3 239 69 76

9 �11 grudnia 2003, Hamilton (Nowa Zelandia)
Taking Tourism to the Limits
Informacja: Chris Ryan
Waikato Management School, The University of Waikato, Hamilton, New Zealand
Tel: +64 7 838 4948
Fax +64 7 838 4250,
e-mail: caryan@mngt.waikato.ac.nz

13 � 17 czerwca 2004, Ljubljana (S³owenia)
8th European Congress on Research in rehabilitation � �Rehabilitation
sciences in the new millenium � Challenge for multidisciplinary research�
Informacja: prof. dr Crtè Marinèek
Institute for Rehabilitation Republic of Slovenia
Linhartova 51, SI-1000 Ljubljana, Slowenien
Tel. +3 86/(0)1/4 37-66 00, Fax: -65 89
e-mail: crt.marincek@mail.ir-rs.si

27-30 czerwca 2004, Glasgow (Anglia)
Tourism: State of the Art II
Informacja: The Scotisch Hotel School, Strathclydr Business School, University of
Sthrathclyde, Glasgow G4 01G, United Kingdom.
e-mail: hotelschool@strath.ac.uk
Iternet: www.shs.strath.ac.uk

6 � 11 sierpnia 2004, Saloniki (Grecja)
Pre-Olympic Congress �Sport Science through the Ages: Challenges in the
New Millennium�
Informacje: Symvoli Ltd. Congress Organizers, 8 Patmou str., 55133 Kalamaria,
Thessaloniki, Greece
Tel.: +302310425159
Fax: 302310425169
e-mail: preolympic2004@symvoli.com.gr
Internet: http://www.preolympic2004.com, www.symvoli.com.gr

17 � 21 listopada 2004, San Francisco (USA)
103rd Annual Meeting of the American Anthropological Association
Informacje: dr N.G. Norgan
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Annals of Human Biology, Dept of Human Sciences, Loughborough University
Loughborough, Leics LE11 3TU, United Kingdom
e-mail: annals@lists.lboro.ac.uk

listopad 2004, Melbourne (Australia)
5th Interdisciplinary World Congree on Low Back and Pelvic Pain
e-mail: mhelsinki@ucsd.edn

Oprac. El¿bieta Budkiewicz
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BAZY DANYCH I CZASOPISMA ON-LINE

Komputerowe bazy danych

I. Bazy danych dostêpne on-line

(http://www.awf.krakow.pl/ dalej: Biblioteka, link: Bazy danych)

Bazy danych  on-line - ogólnie dostêpne

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

· Zawarto�æ wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Bi-
blioteki G³. AWF w Krakowie � zawiera informacje o artyku³ach zamiesz-
czonych w wydawnictwach ci¹g³ych (m. in. w czasopismach) oraz o zawarto-
�ci wybranych prac zbiorowych, znajduj¹cych siê w zbiorach Biblioteki G³.
AWF w Krakowie. Zakres tematyczny to szeroko pojêty sport, teoria sportu,
dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu,
antropologia, anatomia, motoryczno�æ, sprawno�æ fizyczna, trening, naucza-
nie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, tury-
styka, rekreacja.

· Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronio-
nych w AWF w Krakowie � zawiera opisy bibliograficzne z charakterystyk¹
rzeczow¹ ww. prac.  Opracowywana na podstawie streszczeñ dostarczanych
przez autorów.  Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie przchowywane
s¹ w archiwum Uczelni.

· Pub Med. (MEDLINE) -  serwis National Library of Medicine (USA), dostêp do
informacji z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, wiêkszo�æ opisów
zawiera abstrakty.

· Bibliograficzna Baza Komputerowa SPORT (Biblioteka G³ówna AWF Po-
znañ).

· Publikacje Pracowników AWF w Poznaniu.
· Publikacje Pracowników Instytutu Wychowania Fizycznego z siedzib¹

w Gorzowie Wlkp.
· Bibliografie: publikacji pracowników AWF we Wroc³awiu i zawarto�ci wybra-

nych czasopism gromadzonych przez Bibliotekê G³ówn¹ AWF we Wroc³awiu.
· Bazy danych Biblioteki AWF w Gdañsku � bibliografia publikacji prac pra-

cowników AWF w Gdañsku.
· Polska Bibliografia Lekarska � zawiera informacje o polskim pi�miennic-

twie medycznym od 1979 r., baza aktualizowana co kwarta³.
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· Bazy Biblioteki Narodowej - Ksi¹¿ki polskie od roku 1978 r., artyku³y z cza-
sopism polskich od roku 1996, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych,
Centralny Katalog Czasopism Polskich).

· Bibliografia Geografii Polskiej - zawiera informacje o literaturze z zakresu
geografii Polski i �wiata, ochrony �rodowiska, zagospodarowania przestrzen-
nego, kartografii.

· Bazy O�rodka Przetwarzania Informacji (OPI):
· Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne - ponad 27900 rekordów dot. auto-

rów prac, tematu, miejsca uzyskania stopnia naukowego, recenzentów, pro-
motorów,

· Badania Naukowe SYNABA � ponad 140000 sprawozdañ z prac naukowo-
badawczych, rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz eks-
pertyz naukowych (od 1984 r.)

· Baza Pedagog opracowana przez Uniwersytet Opolski.

Bazy danych  on-line - dostêpne z komputerów uczelnianych

· Serwis EBSCOhost Web  obejmuje m. in.:
Sport-Discus: zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe,
wychowanie fizyczne, sprawno�æ fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, bio-
mechanika, trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek. Baza zawiera 560 000
rekordów, obejmuje czasopisma od 1975 roku, umo¿liwia dostêp do pe³nych
tekstów ok. 25 000 artyku³ów.
Academic Search Premier : baza wielodziedzinowa, dostêp do informacji
z zakresu nauk spo³ecznych, pedagogiki, edukacji, informatyki, nauk medycz-
nych i biomedycznych. Baza zawiera informacje o zawarto�ci 7876 czasopism
(opisy z abstraktami), a do wiêkszo�ci opisów do³¹czone s¹ pe³ne teksty. Baza
oferuje informacje o publikacjach od roku 1975.
Health Source Nursing/Academic Edition: : dostêp do informacji m. in.
z zakresu nauk medycznych, zdrowia, medycyny sportu. Zawiera dane biblio-
graficzne o zawarto�ci ok. 850 czasopism, umo¿liwia dostêp do pe³nych tek-
stów niektórych artyku³ów z czasopism. Informacja obejmuje publikacje wy-
dane od roku 1975.
Health Source: Consumer Edition: dostêp do informacji z zakresu tematycz-
nego: medycyna, medycyna sportu, ¿ywienie, zdrowie. Obejmuje publikacje
od 1985 roku, zapewnia dostêp do pe³nych tekstów artyku³ów.
Business Source Premier: najwiêksza na �wiecie pe³notekstowa baza z za-
kresu tematycznego: biznes, ekonomia, finanse, zarz¹dzanie. Zawiera infor-
macje o zawarto�ci ok. 3000 czasopism od 1922 roku, zapewnia dostêp do
pe³nych tekstów artyku³ów.
Newspaper Source: baza zawiera pe³ne teksty ponad 240 dzienników, wyda-
wanych w USA i londyñskiego �The Times�.
MEDLINE: baza z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, obejmuje opi-
sy prac od 1966 r., wiêkszo�æ opisów zawiera abstrakty, a czê�æ udostêpnia
powi¹zania z pe³nymi tekstami artyku³ów (od 1990 roku). (Równie¿: MEDLI-
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NE  w systemie OVID, baza udostêpniana w ramach Biblioteki Wirtualnej
ICM)
ERIC: baza z zakresu edukacji, wychowania, nauczania. Zawiera cytaty i abs-
trakty z ponad 980 czasopism, ok. 2200 pe³nych tekstów.

· Serwis MEOS � informacje o zawarto�ci ok. 3000 czasopism z abstraktami (ok.
600 000 abstraktów), baza wielodziedzinowa

II. Bazy danych udostêpniane w Oddziale Informacji Naukowej

· Bibliografia Zawarto�ci Czasopism - bibliografia wydawana przez Bibliote-
kê Narodow¹ w Warszawie. Baza zawiera opisy bibliograficzne artyku³ów z cza-
sopism polskich.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Zawarto�æ: ponad 170 000 rekordów, baza aktualizowana na bie¿¹co.
Dobór i selekcja materia³ów: wykazuje zawarto�æ wszystkich ci¹g³ych wydaw-
nictw naukowych, miesiêczników i kwartalników spo³eczno-kulturalnych.
W doborze artyku³ów stosuje siê selekcjê, pomija siê akty prawne i orzecznic-
two s¹dowe, felietony, doniesienia agencyjne itp., uwzglêdnia siê wszystkie
artyku³y naukowe, problemowe, teksty literackie, zestawienia bibliograficzne.
W czasopismach naukowych ze sta³ych dzia³ów: kroniki, przegl¹dy zagranicz-
nych czasopism, recenzje, listy do redakcji, wybierane s¹ teksty obszerniejsze
o warto�ci informacyjnej lub krytyczne.

· Przewodnik Bibliograficzny - bibliografia wydawana przez Bibliotekê Naro-
dow¹ w Warszawie. Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwar-
tych, dokumentów kartograficznych, nut i grafik.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Zawarto�æ: ponad 280 000 rekordów.
Zasiêg chronologiczny: od roku1980- aktualizowana na bie¿¹co.

· Sport-Discus - kanadyjska baza, opracowywana przez Sport Information Re-
source Centre (SIRC), wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: 450 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: od 1975 � 2002
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie
fizyczne, sprawno�æ fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika,
trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek. Zawiera abstrakty

· Atlantes - hiszpañska baza danych, opracowywana przez Asociación Iberoameri-
cana de Información Deportiva, wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: ok. 7 000 opisów bibliograficznych. Zasiêg chronologiczny: 1980-1996.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, trening, zarz¹dzanie , prawo i organi-
zacje sportowe, sport masowy, infrastruktura i sprzêt sportowy, medycyna sportu,
rekreacja, tauromachia.

· Catalogue du Musée Olympique - francuskojêzyczna baza danych, zawiera-
j¹ca informacje o zbiorach Biblioteki Muzeum Olimpijskiego w Szwajcarii.
Zasiêg chronologiczny: 1830-1996.
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· Heracles - francuska baza danych, opracowywana przez Institut National du
Sport et de l�Education Physique (INSEP), wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: 50 000 opisów bibliograficznych, 85% opisów zawiera streszczenia.
Zasiêg chronologiczny: 1975-1997.
Zakres tematyczny: aktywno�æ sportowa, administracja i zarz¹dzanie w spo-
rcie, fizjologia, psychologia sportu, socjologia sportu, biomechanika, wycho-
wanie fizyczne, trening, historia sportu, urz¹dzenia sportowe i sprzêt sporto-
wy, medycyna sportu, pedagogika sportu.

· Rehabilitation & Physical Medicine - jest to komputerowa wersja czasopi-
sma abstraktowego Excerpta Medica Sec. 19. Rehabilitation & Physical Medici-
ne, wydawana przez Elsevier Science B.V.
Zawarto�æ: 150 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami (ponad 80%
opisów posiada streszczenia).
Zasiêg chronologiczny: od 1990 � 2002
Zakres tematyczny: wszystkie aspekty rehabilitacji w zaburzeniach somatycz-
nych i umys³owych, fizjoterapia i inne metody terapii, rehabilitacja w aspek-
cie zawodowym i edukacyjnym, wybrane zagadnienia z nauk biomedycz-
nych, zwi¹zane z rehabilitacj¹. Dodatkowo do³¹czane s¹ opisy bibliograficzne
z zakresu nauk pokrewnych, istotne dla tematyki bazy.

· Tour, Leisure, Recreation and Tourism � angielska baza danych opracowy-
wana przez CAB International, wydawana przez Silver Platter.
Zawarto�æ: 50 000 opisów bibliograficznych, wiêkszo�æ ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: od 1976 - 2002
Zakres tematyczny: wypoczynek, rekreacja, turystyka, �rodowisko, podró¿e,
aspekty ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne turystyki, re-
kreacji i wypoczynku, zarz¹dzanie w turystyce i rekreacji.

· Spolit - niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für Spor-
twissenschaft w Kolonii.
Zawarto�æ: ok. 130 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: 1993 - 2000.
Zakres tematyczny: szeroko pojêty temat sportu, teoria sportu, dyscypliny spor-
towe, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczno�æ, medycyna sportu,
rehabilitacja, psychologia sportu, pedagogika, kultura fizyczna, wychowanie
fizyczne, turystyka, rekreacja.

· Spofor - niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für Spor-
twissenschaft w  Kolonii. Jest to baza informacyjna o projektach badawczych
w dziedzinie sportu, prowadzonych w latach 1993-1996 na terenie Niemiec,
Austrii, Szwajcarii. Zawiera informacje m. in. o instytucjach, osobach, meto-
dach,  kosztach i �ród³ach finansowania badañ.

· Spomedia - niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für
Sportwissenschaft w Kolonii.
Zawiera informacje o materia³ach audiowizualnych z dziedziny sportu, z nie-
mieckiego obszaru jêzykowego.
Zasiêg chronologiczny: 1996.
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· Life Science � jedna z 7 edycji elektronicznej wersji Current Contents, an-
glojêzycznej bazy danych opracowywanej przez amerykañsk¹ firmê ISI Thom-
son Scientific w Filadelfii. Obejmuje opisy artyku³ów z 1374 czasopism. Tygo-
dniowo przybywa ok. 4.500 rekordów, rocznie baza powiêksza siê o ok. 300
000 opisów obejmuj¹cych podstawowe dane o artykule: tytu³ pracy, tytu³,
rocznik i numer czasopisma, w którym jest ona zamieszczana, nazwisko auto-
ra wraz z jego adresem do korespondencji, s³owa kluczowe.
Zasiêg chronologiczny: prenumerata od 1994 roku
Zakres tematyczny: fizjologia, farmakologia i toksykologia, badania nad no-
wotworami, neurologia i behawioryzm, biologia molekularna i genetyka, mi-
krobiologia, immunologia, biologia eksperymentalna, endokrynologia, ¿ywie-
nie, metabolizm, biologia komórki, chemia analityczna, kardiologia i hemato-
logia, biochemia i biofizyka, zoologia, badania medyczne, zastosowania staty-
styki i komputerów w naukach medycznych.

· Social and Behavioral Science � elektroniczna edycja jednej z czê�ci Current
Contents, zawiera opisy artyku³ów z 1626 czasopism, rocznie przybywa ok.
100 000 rekordów obejmuj¹cych opis bibliograficzny pracy.
Zasiêg chronologiczny: prenumerata od 2001 roku
Zakres tematyczny: rehabilitacja, antropologia, ekonomia, edukacja, ekologia,
prawo, zarz¹dzanie, nauki polityczne i administracja publiczna, psychiatria,
psychologia, zdrowie publiczne, polityka socjalna, socjologia, pedagogika spe-
cjalna.

Dostêp do baz: nieodp³atne
Udostêpnianie: wtorek., czw., pi¹t. godz. 9.00-14.00

poniedzia³ek, �roda godz. 9.00-18.00
sobota godz. 9.00-13.00

Czasopisma on-line

(http://www.awf.krakow.pl, dalej: Biblioteka, link: Czasopisma)

Zachêcamy do korzystania z dostêpu do pe³nych tekstów czasopism, zamiesz-
czonych na stronie domowej Biblioteki, linki:

Czasopisma dostêpne z komputerów uczelnianych:

Acta Gymnica
Annals of Human Biology
Annals of Tourism Research
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Clinical Biomechanics
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Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin
Gait & Posture
Human Movement Science
Journal of Biomechanics
Journal of Electromyography and Kinesiology
Journal of Rehabilitation Medicine
Journal of Sports Sciences
Medicine and Science in Sports and Exercise
Medicine and Rehabilitation
Sports Medicine
Tourism Management
oraz wiele innych czasopism dostêpnych poprzez link: Bazy on-line.

Czasopisma ogólnodostêpne:

� Lista polskich czasopism elektronicznych - zawiera odsy³acze do czaso-
pism wy³¹cznie elektronicznych, jak te¿ do elektronicznych odpowiedników
czasopism drukowanych. Niektóre redakcje zamieszczaj¹ pe³ne teksty swoich
czasopism, inne ograniczaj¹ siê do spisów tre�ci, streszczeñ lub tylko ogólnych
informacji o czasopismach,

� Electronic Journals Library - to serwis udostêpniany przez  Bibliotekê Uni-
wersyteck¹ w Regensburgu. Znajduj¹ siê tutaj pe³ne teksty wybranych artyku-
³ów z czasopism, z ró¿nych dziedzin wiedzy, m. in. sportu, medycyny, socjo-
logii, biologii, historii sztuki, itd.

� Free Medical Journals - czasopisma o tematyce biomedycznej

UWAGA!

Przypominamy Czytelnikom o mo¿liwo�ci przes³uchiwania kaset
do nauki jêzyków obcych w Czytelni Ogólnej naszej Biblioteki.
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Wykaz nowo�ci wprowadzonych
do zbiorów bibliotecznych

w III kwartale 2003 r.

Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo
i bibliografie

Anonim: Apache : agresja i ochrona. � Wroc³aw, 2003. Sygn. 61041
Ford Andrew: Apache : leksykon kieszonkowy. � Gliwice, 2000. Sygn. 85298
Internet w turystyce i hotelarstwie : informatyka w hotelarstwie / [aut. Miros³aw

Nalazek et al.]. � Warszawa, 2002. Sygn. 60961-60963 ; 61027
Moulding Peter: PHP czarna ksiêga. � Gliwice, 2002. Sygn. 61030
Sosna £ukasz: Apache 2.0 dla Windows : æwiczenia. � Gliwice, 2003. Sygn. 61042
Wainwright Peter: Apache 2.0 dla zaawansowanych. � Gliwice, 2003. Sygn. 61043
Wong Clinton: HTTP : leksykon kieszonkowy. � Gliwice, 2000. Sygn. 85299

Filozofia, psychologia, religia

Carson Robert C., Butcher James N., Mineka Susan: Psychologia zaburzeñ. Vol. 1
i 2. � Gdañsk, 2003. Sygn. 60987, 60988

Fenczyn Jan: Obawy wspó³czesnej m³odzie¿y polskiej. � Kraków, 2002. Sygn. 61036-
61038

Jak �wiata mniej widzê : zaburzenia widzenia a jako�æ ¿ycia / pod red. Piotra
Olesia, Stanis³awy Steuden i Jerzego Toczo³owskiego. � Lublin, 2002. Sygn. 60899

Psychologia nie tylko dla psychologów : praca zbiorowa / pod red. Jana Bieleckie-
go. � Warszawa, 2002. Sygn. 60890

�liwak Jacek: Osobowo�æ altruistyczna : osobowo�ciowe korelaty altruizmu : psy-
chologiczne badania empiryczne. � Lublin, 2001. Sygn. 60900

Socjologia

Bia³yszewski Henryk, Dobieszewski Adolf, Janicki Janusz: Socjologia. � Warszawa,
2003. Sygn. 60917

Polityka, nauki ekonomiczne, prawo

£aptos Józef, Pra¿uch Wojciech, Pytlarz Anita: Historia Unii Europejskiej. � Kraków,
2003. Sygn. 60944
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Marketing us³ug : praca zbiorowa / pod red. Anieli Sty�. � Warszawa, 2003.
Sygn. 61045-61046

Rogoziñski Kazimerz: Cywilizacja us³ugowa - samorealizuj¹ce siê niespe³nienie :
szkice z pogranicza epok. � Poznañ, 2003. Sygn. 60885

Szkolnictwo. O�wiata. Pedagogika. Wychowanie

Chrzanowska Anna, Szoplik Katarzyna: Zabawy i æwiczenia logopedyczne : /�/, /�/,
/æ/, /d�/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. � Warszawa, 2002.
Sygn. 60996

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewodnicz¹cy
kom. red. Tadeusz Pilch]. � Warszawa, 2003. Sygn. 61052

Janikowska-Siatka Maria: Materia³y pomocnicze do æwiczeñ z metodyki wychowa-
nia fizycznego. - Wyd. 2 popr. i uzup. (2 rzut). � Kraków, 2003. Sygn. 60907

Kierczak Urszula, Glos Tadeusz: Program wychowania fizycznego dla czterech eta-
pów edukacyjnych. � Warszawa, 2002. Sygn. 60895-60896

Kierczak Urszula, Glos Tadeusz: Sport, zabawa i rekreacja : poradnik metodyczny -
wychowanie fizyczne : gimnazjum. � Warszawa, 2002. Sygn. 60894

Mosakowski Ryszard: Szkolnictwo wy¿sze w krajach Unii Europejskiej : stan obecny
i planowane reformy. � Gdañsk, 2002. Sygn. 60942-60943

Paw³ucki Andrzej: Personalism for sport pedagogy. � Gdañsk, 2003. Sygn. 60947
Zaorska Marzenna: G³uchoniewidomi w Polsce : specjalna pomoc, edukacja i reha-

bilitacja. � Olsztyn, 2002. Sygn. 60888

Turystyka, rekreacja, czas wolny

Bieñczyk Grzegorz: Krajoznawstwo i jego zwi¹zki z turystk¹. � Warszawa, 2003.
Sygn. 60918-60920

Kuciñski Jerzy, Trzciñski Zenon, Zaborowski Jerzy: Podstawy prawne �wiadczenia
us³ug turystycznych. � Warszawa, 2002. Sygn. 60921-60922

£azarek Marianna, £azarek Roman: Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnie-
nia. � Warszawa, 2002. Sygn. 60968-60970

Merski Janusz: Informacja turystyczna w Polsce. � Warszawa, 2002. Sygn. 60973-
60975

Turos Lucjan: Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej. - Wyd. 2, rozsz. �
Warszawa, 2001. Sygn. 61018

Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich : praca zbio-
rowa / pod red. Wies³awa Maika i Kazimierza Marciniaka. � Bydgoszcz, 2001.
Sygn. 60949

Turystyka w gminie i powiecie : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Gordona. �
Warszawa, 2003. Sygn. 60946

Yale Pat: Dzia³alno�æ turoperatorska. � Warszawa, 2001. Sygn. 60976-60978



� 25 �

Nauki przyrodnicze

£omnicki Adam: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. - Wyd. 3 uzup. �
Warszawa, 2003. Sygn. 61035

Medycyna

Hertling Darlene, Kessler Randolph M.: Management of common musculoskeletal
disorders : physical therapy, principles and methods. � 3rd ed. � Philadelphia,
1996. Sygn. 92195

Kêpiñski Antoni: Poznanie chorego. � Kraków, 2002. Sygn. 61032-61033
£azowski Jan: Podstawy fizykoterapii. - Wyd. 2. � Wroc³aw, 2002. Sygn. 60911
Nowotny Janusz: Kszta³cenie umiejêtno�ci ruchowych : podstawy teoretyczne oraz

aspekty praktyczne : podrêcznik dla studentów fizjoterapii : praca zbiorowa. �
Katowice, 2002. Sygn. 60940-60941

Nowotny Janusz: Podstawy fizjoterapii : teoria - metodyka - praktyka : podrêcznik
dla studentów AWF. Cz. 1 i 2. - Wyd. 3. � Katowice, 2000. Sygn. 60913-60916

Rehabilitation medicine : principles and practice / ed. Joel A. DeLisa. � 3rd ed. �
Philadelphia, 1998. Sygn. 92196

Ros³awski Adam, Skolimowski Tadeusz: Technika wykonywania æwiczeñ leczni-
czych. - Wyd. 8. � Warszawa, 2003. Sygn. 60897-60898

Soko³owski Bart³omiej: Zarys anatomii cz³owieka. Cz. 1 i 2. - Wyd. 3 popr. i uzup.
(3 rzut). � Kraków, 2003. Sygn. 60908

Tombak Micha³: Droga do zdrowia : edycja specjalna z okazji 44. Miêdzynarodo-
wych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie. � £ód�, 2003. Sygn. 85271

Tombak Micha³: Jak ¿yæ d³ugo i zdrowo. � £ód�, 2003. Sygn. 60984
Tombak Micha³: Uleczyæ nieuleczalne. Cz. 1. � £ód�, 2002. Sygn. 60990
Tubek Iwona, Tubek S³awomir, Szygu³a Renata: Metody badañ stosowane w ocenie

narz¹du ruchu i w chorobach wewnêtrznych : skrypt dla studentów fizjoterapii
i wychowania fizycznego. � Opole, 2002. Sygn. 60945

Urbanowicz Zygmunt: Wspó³czesne mianownictwo anatomiczne. � Lublin, 2002.
Sygn. 60891

Voll Barbara: Zespó³ myszy komputerowej. � Warszawa, 2003. Sygn. 60997

Hotelarstwo, organizacja i zarz¹dzanie, nauki techniczne

Bezpieczny hotel : praca zbiorowa / pod red. Janusza Turakiewicza ; [aut. Ryszard
Kalbarczyk et al.]. � Warszawa, 2002. Sygn. 60953-60954 ; 61026

Bieniek Gerard, Kownacki Stanis³aw, Lipski Stanis³aw: Zarz¹dzanie zasobami ludz-
kimi. � Warszawa, 1997. Sygn. 60979

Innowacje w hotelarstwie �97 : [katalog 1 / Polskie Zrzeszenie Hoteli]. � Warszawa,
[1997]. Sygn. 60955-60957
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Innowacje w hotelarstwie �98/�99 : [katalog 2 / Polskie Zrzeszenie Hoteli]. � Warsza-
wa, 1999. Sygn. 60958-60960

Kubicki Marian: Us³ugi hotelarskie w �rodkach transportu. � Warszawa, 2000.
Sygn. 60965-60967

Suszyñski Cezary: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiêbiorstw :
do�wiadczenia i perspektywy polskiej transformacji. � Warszawa, 2003.
Sygn. 61047

Turkowski Marek: Marketing us³ug hotelarskich. - Wyd. 2 zm. � Warszawa, 2003.
Sygn. 61048-61049

Wajda Augustyn: Organizacja i zarz¹dzanie. � Warszawa, 2003. Sygn. 61044
Zimniewicz Kazimierz: Wspó³czesne koncepcje i metody zarz¹dzania. - Wyd. 2 zm.

� Warszawa, 2003. Sygn. 61050

Sztuka. Architektura

Sandomierz / fot. Piotr Witos³awski ; tekst Olgierd Budrewicz. � Olszanica, 2002.
Sygn. 92192

Sosna Grzegorz: �wiête miejsca i cudowne ikony : prawos³awne sanktuaria na Bia-
³ostocczy�nie. � Bia³ystok, 2001. Sygn. 61034

Sport

Cichalewska Alicja, Kolarczyk Ewa, Arlet Anna: Aerobik : podstawy teoretyczne i za-
sób æwiczeñ gimnastycznych. - Wyd. 4 popr. i uzup. � Kraków, 2003.
Sygn. 60935-60939

Denk Roland: Na ¿agle! : techniki, zasady, wyposa¿enie. � Warszawa, 2003.
Sygn. 61028

Dyja Ryszard: Wyprawa po setny medal : wspomnienia i refleksje z Zimowej Olim-
piady w Sapporo. - [S.l.], 1972. Sygn. 60998

Giergielewicz Beata, Stolarczyk Ewa: Æwiczenia gimnastyczne i gry sportowe w kla-
sach I-III. � Warszawa, 2003. Sygn. 60892-60893

Górska turystyka je�dziecka / red. Marek Piotr Krzemieñ ; aut. Jakub Czekaj [et al.].
- Wyd. 2. � Kraków, 2002. Sygn. 61039-61040

III Polonijne Igrzyska Sportowe Kraków «77 / [aut. tekstów Jerzy Jarzembski, Ry-
szard Kowalski, Jerzy Zmarzlik ; zdj. Wac³aw Klag et al.]. - [S.l.], 1978. Sygn. 61004

Kajaki od A do Z : poradnik i przewodnik dla kajakarzy / [aut. Piotr Skurzyñski et
al. ; red. Ewa Dedo]. - Bielsko-Bia³a, 2003. Sygn. 61014

Kochanowicz Kazimierz, Karniewicz Józef : Æwiczenia wolne w gimnastyce sporto-
wej. � Warszawa, 2002. Sygn. 60926-60928

Królak Adam: Tenis : gry podwójne. � Warszawa, 2002. Sygn. 60929-60931
Krzy¿anowski Jan, Murcia Soriano Abel: Barcelona �92 : informator olimpijski :

s³ownik sportowy polsko-hiszpañsko-kataloñski. � Warszawa, 1992. Sygn. 60999
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Kultura fizyczna na Ziemi Gorzowskiej : 1945-1979 / Jerzy Gaj [et. al.]. � Poznañ,
1983. Sygn. 61000

Ma³olepszy Eligiusz: Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Czêstochowie
i w powiecie czêstochowskim w latach 1918-1939. � Czêstochowa, 1996.
Sygn. 61001

Moscow 80 : polish olympic team / [oprac. Ryszard Liszkowski ; transl. Miros³aw
Luboñ, Solomon Flapan]. � Warszawa, 1980. Sygn. 61002

Norkowski Henyrk: Struktura obci¹¿eñ wysi³kowych a efekty treingu przerywanego
o maksymalnej intensywno�ci. � Warszawa, 2003. Sygn. 60950

Nowakowski Andrzej: Wadowicki �Sokó³� wczoraj i dzi� : na studziesiêciolecie wa-
dowickiej sokolni (1889-1999). � Czêstochowa, 1998. Sygn. 61003

Nowiñski Wojciech: Pi³ka rêczna : wyszkolenie indywidualne. � Warszawa, 2002.
Sygn. 60932-60934

Orlewicz-Musia³ Ma³gorzata: Polskie nurkowanie swobodne : dzieje, organizacje,
warto�ci. � Kraków, 2003. Sygn. 61009-61013

Parnicka Urszula: Aktywno�æ ruchowa matek dzieci w wieku przedszkolnym. � War-
szawa, 2003. Sygn. 60951

Popek Kinga: Towarzystwo Gimnastyczne �Sokó³� w Bydgoszczy 1989-2000. � Byd-
goszcz, 2002. Sygn. 61008

Rütters Hans-Josef, Waldhauser Martin: Orientacja pod wod¹. � Warszawa, 2003.
Sygn. 60889

Sas-Nowosielski Krzysztof: Doping i wspomaganie w sporcie wspinaczkowym. �
Warszawa, 2000. Sygn. 61051

Socha Teresa: Sport kobiet : historia, teoria, praktyka. � Warszawa, 2002. Sygn.
60923-60925

Sportivnaja atributika / [sost. Valerij Pavlovic Kudrjasov ; hudoz. I. Petrovic. �
Moskva, 1976. Sygn. 61005

Stawiarski W³adys³aw: Pi³ka rêczna. Cz. 1 i 2. - Wyd. 3. � Kraków, 2003. Sygn. 60903
Stys³o Danuta, Nowakowski Andrzej: Zarys dziejów �Soko³a� w Andrychowie (1903-

1939). � Wadowice, 2003. Sygn. 60948
Szczepanik Maciej, Klocek Tomasz: Siatkówka w szkole. - Wyd. 2. � Kraków, 2003.

Sygn. 60905
Volkov Nikolaj, Szmatlan-Gabry� Urszula, Gabry� Tomasz: Hipoksja w treningu spor-

towym : interwa³owy trening hipoksyczny. -. Warszawa, 2003. Sygn. 60952
Worwa Stanis³aw: Bli¿ej nieba : zbiór wspomnieñ górskich. � Kraków, 2003. Sygn. 60981
Zarys historii sportu wiejskiego na Podkarpaciu w latach 1946-1996 / zespó³ red.

Jan Ciupka [et al.]. � Krosno, 1996. Sygn. 61007

Jêzykoznawstwo. Nauka o literaturze

Dubicka Iwona, O�Keeffe Margaret: English for international tourism : pre-interme-
diate students� book. � Harlow, 2003. Sygn. P-29786

Dubicka Iwona, O�Keeffe Margaret: English for international tourism : pre-interme-
diate workbook. � Harlow, 2003. Sygn. P-29787
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Strutt Peter: English for international tourism : intermediate workbook. � Harlow,
2003. Sygn. P-29785

Strutt Peter: English for international tourism : intermediate students� book. � Har-
low, 2003. Sygn. P-29784

Wielki s³ownik polsko-francuski. T. 3, P-R / [oprac. hase³ Bogus³awa Frosztêga et
al.]. � Warszawa, 2003. Sygn. 54777/3

Geografia. Opisy krajów. Podró¿e

Adamczak S³awomir: Ni¿ne Tatry : przewodnik. � Warszawa, 2003. Sygn. 61015
Aniszewski Mariusz: Podziemny �wiat Gór Sowich. � Kraków, 2002. Sygn. 61031
Babia Góra, Zawoja : mapa turystyczna / tre�æ turyst. mapy Maciej Ma¿ul, zespó³ Com-

pass�u ; oprac. tekstu Ma³gorzata Kozina [et. al.]. � Kraków, 2003. Sygn. MP-2087
Bergbauer Matthias, Kirschner Manuela, Göbel Holger: Egipt : Morze Czerwone :

przewodnik dla nurków. � Warszawa, 2003. Sygn. 60886
Boleman-Herring Elizabeth: Ateny. � Warszawa, 2003. Sygn. 61020
Boulton Susie: Wenecja. � Warszawa, 2003. Sygn. 61025
Demirsar Metin: Stambu³. � Warszawa, 2003. Sygn. 61023
Franquet Sylvie: Dolina Nilu - Kair, Luksor, Asuan. � Warszawa, 2003. Sygn. 61021
Gattuso John: Nowy Jork. � Warszawa, 2003. Sygn. 61029
Jó�wiak Jacek: Przewodnik dla wêdkarzy. - Bielsko-Bia³a, 2003. Sygn. 61017
Kazimierz Dolny 2003 : mapa turystyczna, informacje praktyczne, oferta kultural-

na Kazimierza w sezonie 2003. � Warszawa, 2003. Sygn. MP-2088
Kêdracki Mi³osz: Okolice Krakowa : na rowerze. - Bielsko-Bia³a, 2003. Sygn. 85257
K³os Stanis³aw: Osobliwo�ci Podkarpcia : przewodnik krajoznawczy po najciekaw-

szych, najdziwniejszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach woje-
wództwa podkarpackiego. � Rzeszów, 2002. Sygn. 61016

Krynica Morska : informacje turystyczne : Mierzeja Wi�lana, miasta K¹ty Rybackie,
Sztutowo / tekst Gra¿yna Skrzycka ; plan przygot. we wspó³pracy z Zarz¹dem
Miasta Krynica Morska. � Kraków, 2000. Sygn. MP-2089

McDonald George: Amsterdam. � Warszawa, 2003. Sygn. 61019
Murray Don, Ana Pascual: Majorka. � Warszawa, 2003. Sygn. 61022
Roztocze �rodkowe i Wschodnie, Puszcza Solska : mapa turystyczno-topograficzna

/ oprac. merytoryczne i graficzne Pawe³ W³ad. � Mielec, 2003. Sygn. MP-2090
S³ubice, Franfkurt (O) : plan miasta / oprac. kartograficzne Andrzej Gogoc, Witold

Czajka. - Wyd. 2. - Zielona Góra, 2003. Sygn. MP-2091
�wiat w liczbach 2003/2004 / wybór i oprac. Jan K¹dzio³ka, Kazimierz Kocimow-

ski, Edward Wo³onciej. - Wyd. 11 zaktual. � Warszawa, 2003. Sygn. 61024

Historia. Biografie

Antoniou Jim: Wielkie miasta wczoraj i dzi�. � Warszawa, 2003. Sygn. 60995
Filozofowie wspó³cze�ni : leksykon / pod red. Jana Szmyda. � Bydgoszcz ; Kraków,

2003. Sygn. 60983
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Perring Stefania, Perring Dominic: S³ynne miejsca wczoraj i dzi�. � Warszawa, 2003.
Sygn. 60989

Wadowice : studia z dziejów miasta / red. Edward Kotowiecki, Andrzej Nowakow-
ski, Gustaw Studnicki ; pod kier. Andrzeja Nowakowskiego. � Wadowice, 1997.
Sygn. 61006

Znamierowski Alfred: Flagi �wiata : ilustrowany przewodnik. � Warszawa, 2002.
Sygn. 60887
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