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katalog BiBlioteki

katalog dostępny ze strony  
www.wbp.opole.pl

ZBiory 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  

w Opolu zawarte w katalogu:

• książki polskie i zagraniczne wydane 
po 1800 roku;

• księgozbiory Czytelń:  
– Głównej,  
– Biblioteki Austriackiej,  
– Oddziału Zbiorów Obcojęzycznych;

• dokumenty dźwiękowe i elektronicz-
ne;

• księgozbiór muzyczny i nuty;
• zbiór kartografii współczesnej  

i sztuki;
• czasopisma.

ZBIORY UDOSTĘPNIANE  
NA MIEJSCU  
(Czytelnia Główna)

B  – Dział Informacyjno-Biblio-
graficzny

C  – Czytelnia Główna
 – Czytelnia Oddziału Zbio-

rów Obcojęzycznych (OZO, 
pl. Kopernika 10)

CM KEK – kolekcja Emila Korna-
sia, zbiór przekazany przez 
M. i S. Jałowieckich

D  – księgozbiór obcojęzyczny 
XIX/XX w. 

DE  – dokumenty elektroniczne
GR*  – wydawnictwa albumowe  

o sztuce 
IM  – księgozbiór Działu In-

strukcyjno-Metodycznego
K*  – mapy, plany
KP  – księgozbiory podręczne 

pracowników biblioteki 
MP  – księgozbiór podręczny 

Oddziału Muzycznego (Od-
dział Muzyczny, Rynek1)

MNp  – nuty
Sp*  – księgozbiór Działu Zbio-

rów Specjalnych i Zabytko-
wych

Ś  – zbiory śląskie
Zab  – książka rzadka i zabytko-

wa

ZBIORY WYPOŻYCZANE  
NA ZEWNĄTRZ

A, N  – Biblioteka Austriacka
CEB  – księgozbiór CEBiD
M  – Oddział Muzyczny
MN  – nuty
O  – Oddział Zbiorów Obcoję-

zycznych
ŚM  – zbiory śląskie
T  – książka mówiona

* – nabytki od 1994 r., więcej w katalogu 
kartkowym, ul. Piastowska 18

katalog 



Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu jest finansowana z budżetu Województwa Opolskiego

wysZukiwanie

Najczęściej wykorzystywane  
kryteria wyszukiwania:
– autor (nazwisko spacja imię  
 np. Lem Stanisław);
– tytuł (tytuły zagraniczne w oryginale);
– hasło przedmiotowe (indeks haseł  
wyświetla się po naciśnięciu strzałki).

W oknie wyszukiwania złożonego możemy 
łączyć indeksy wyszukiwawcze dzięki opera-
torom logicznym znajdującym się po prawej 

stronie okna: i, lub, oprócz.

Na dole okna wyszukiwania za pomocą 
zaznaczenia lub odznaczenia okienek mamy 
możliwość dodatkowego ograniczenia wyni-
ków wyszukiwania.

Czytelnicy zapisani do Wypożyczalni  
Głównej mogą przez Internet rezerwować  
książki, które w danej chwili są dostępne. 

Po wyborze interesującej nas książki pojawia 
się okno rekordu – aby zarezerwować książkę 
należy nacisnąć przycisk zarezerwuj egzem-
plarz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

W bibliotece drukuje się rewers i książka  
zostaje odłożona dla czytelnika, do odbioru  
w ciągu 3 dni.

Jednorazowo można wypożyczyć 
 7 książek na 1 miesiąc.

reZerwowanie

zamawianie
Jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu 
są wypożyczone, możemy dokonać rezerwacji 
– klikamy na przycisk zamawiam wydanie – 
informację o dostępności zamówionej książki, 
czytelnik otrzyma na adres swojej poczty 
elektronicznej. 

logowanie

Zarezerwowanie, zamawianie lub sprawdzanie 
stanu swego konta wymaga logowania. 

Możliwość logowania się mają jedynie czy-
telnicy zapisani do Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu.

Zakładka zmień w lewym górnym rogu umożli-
wia zmianę Katalogu Głównego WBP na:
- Katalog Czasopism WBP;
- Zbiory muzyczne;
- Kartotekę artykułów o muzyce;
- Bibliografię Województwa Opolskiego 1988-...

Przeglądanie katalogów i baz biblioteki nie wymaga logowania – więcej informacji www.wbp.opole.pl


