
INFORMACJE TECHNICZNE 

Dla uzyskania pełnej funkcjonalności Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej należy korzystać 

z możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych:  

 Mozilla Firefox    

 Google Chrome,  

 Internet Explorer  

 lub innych funkcjonalnie zgodnych z jedną z powyższych.  

Internet Explorer: nie wszystkie funkcje działają w podstawowym trybie IE9 — 

zalecane jest skorzystanie z trybu zgodności lub przełączenie na tryb IE8 lub IE7.  

Do przeglądania publikacji w formacie DjVu konieczne jest zainstalowanie jednej z 

wtyczek: Caminova DjVu Browser Plug-in (Windows/Mac), DjView (Unix). Przydatne 

oprogramowanie dla formatu DjVu dostępne jest na stronie GB Soft 

http://www.djvu.com.pl/download.php  

Możliwe jest skorzystanie z wbudowanego apletu, który wymaga środowiska Java.  

Do przeglądania publikacji w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie jednej z 

wtyczek: Adobe Reader, Foxit Reader.  

Więcej informacji na temat platformy do budowy bibliotek cyfrowych dLibra znajduje 

się tutaj.   

POMOC 

W systemie istnieje wiele sposobów wyszukiwania: 

  "Wyszukiwanie proste" (strona główna) – umożliwia szukanie terminu lub frazy w 

opisie dokumentu i tekście publikacji. Wyszukiwanie podzielone jest na dwie zakładki. 

Pierwsza zakładka ("Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa") służy do precyzyjnego zadawania 

zapytań do bazy MBC. Druga zakładka umożliwia jednoczesne wyszukiwanie we 

wszystkich polskich bibliotekach cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek 

Cyfrowych. Wyniki są szeregowane wg współczynnika trafień.   

 

 

 

http://www.google.pl/chrome?hl=pl
http://internet-explorer-9.softonic.pl/
http://windows.microsoft.com/pl-PL/internet-explorer/products/ie/home
http://www.caminova.jp/en/downloads/download.aspx?id=1
http://djvu.sourceforge.net/
http://www.djvu.com.pl/download.php
http://www.java.com/pl/
http://www.adobe.com/pl/products/reader.html
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
http://dlibra.psnc.pl/index.php


Istnieje możliwość zawężenia wyników wyszukiwania prostego wg kolekcji 

 

 

 Opcja "Wyszukiwanie zaawansowane" - umożliwia bardzo precyzyjne zadawanie 

pytań i łączenie ich za pomocą kryteriów. Liczbę kryteriów można dowolnie rozbudować 

stosując opcję "Dodaj następny element zapytania". 

  

 



 "Przeglądanie indeksów" - umożliwia szybkie przeglądanie bazy wg najczęściej 

stosowanych atrybutów ("tytuły", "twórcy", "słowa kluczowe"). 

 

 

 Przeglądanie w zakładce „Biblioteka” (strona główna) - umożliwia nawigację po 

gałęziach kolekcji oraz (po wybraniu węzła) wyszukiwanie ograniczone do dokumentów 

określonej kolekcji. 

 



 

 Do zasobów MBC można także dotrzeć poprzez stronę Federacji Bibliotek 

Cyfrowych oraz Europeany. 

 

 

 Informacje dotyczące poprawnego formułowania zapytań: 

 

 

 

http://www.fbc.pionier.net.pl/owoc.html
http://www.fbc.pionier.net.pl/owoc.html
http://www.europeana.eu/

