Informacja o bazie Bibliografia Gdyni
Bazę Bibliografia Gdyni opracowują pracownicy Ośrodka InformacyjnoBibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Baza zawiera publikacje z wszystkich dziedzin wiedzy dotyczące historii
miasta oraz współczesnych zagadnień.
Rejestruje książki, rozdziały w książkach oraz artykuły publikowane w
prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.
Jest opracowywana na bieżąco i obejmuje lata od 2008 roku do chwili
obecnej.
Roczniki za lata 1976-2007 w wersji drukowanej są dostępne na miejscu
w Ośrodku Informacyjno-Bibliograficznym.

Baza zawiera opisy bibliograficzne:
Artykułów z gazet i czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
Książek
Fragmentów z książek (indeks kartoteka)
Recenzji z gazet i czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
Czasopism regionalnych i lokalnych
Dostępne indeksy:
Autor
Tytuł
Hasło przedmiotowe
Seria
*całość opisu

Jak szukać w bazie?
Przykłady wyszukiwania:
Indeks autor:
Fraza: Małkowski, Kazimierz (1933- ) – wyszukuje książki napisane przez
autora

Indeks hasło przedmiotowe:
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Fraza: Małkowski, Kazimierz (1933- ) – wyszukuje publikacje o autorze i jego
twórczości

Przykłady haseł przedmiotowych w bazie:
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (34; 2009; Gdynia) – wyszukuje
opisy dot. imprezy cyklicznej w Gdyni

Gdynia (woj. pomorskie) – 1970 r. – wyszukuje opisy dot. wydarzeń
grudniowych 1970 roku w Gdyni

Gdynia (woj. pomorskie) – kąpieliska
Gdynia (woj. pomorskie) – ulica Świętojańska
Port Gdynia;
Dalmor (przedsięb.; Gdynia) – wyszukuje opisy na temat przedsiębiorstw
gdyńskich

SZTUKA – wyszukuje opisy dot. zagadnień związanych ze sztuką (malarstwo,
teatr, muzyka, film, kino)

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza (Gdynia)

Lokalizacja materiałów
Książki –

większość publikacji dostępna na miejscu w Czytelni Naukowej.
Niektóre książki można wypożyczyć w filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej - lokalizację i dostępność można sprawdzić
w katalogu internetowym

Czasopisma – dostępne na miejscu w Czytelni Naukowej
Inne sposoby wyszukiwania
Bazę można przeszukiwać według działów głównych
Klasyfikacji Bibliografii Regionalnej.
W polu fraza w indeksie hasło przedmiotowe należy wpisać
nazwę poszukiwanego działu bibliografii:
DZIAŁ OGÓLNY
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
LUDNOŚĆ
HISTORIA MIASTA
ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
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ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
WOJSKO. MARYNARKA WOJENNA
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE. POLICJA. STAŻ MIEJSKA
SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO
SPORT. WYCHOWANIE FIZYCZNE
KULTURA. NAUKA. OŚWIATA
JĘZYKOZNAWSTWO
LITERATURA. HISTORIA LITERATURY I KRYTYKA
LITERACKA
SZTUKA
KOŚCIÓŁ. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
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