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Internetowa Księgarnia Akademicka - IKA

Internetowa K się g a r n ia Akademicka w skrócie - a k r o n im
pod adresem www. ika. edu. pl jest stroną, która
zawiera pozycje naukowe wydawane przez polskie uniwersytety.
Swoje publikacje zamieszczają Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
Jagielloński, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szczeciński, Śląski,
Warszawski, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Gdański, Marii
Curie-Sklodowskiej w Lublinie, KUL, Tow. Nauk. KUL,
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała
Wyszyńskiego. Strona jest zbudowana z dwóch belek. Lewa
belka zawiera okno
do
wyszukiwania,
wyszukiwanie
zaawansowane i działy. Nad nim jest podana aktualna liczba
pozycji do zamówienia w danym dniu. Prawa belka zawiera okno
do logowania i hasło oraz wykaz uniwersytetów i wskazówki jak
korzystać z IKI, nazwane Pomoc. Pomoc zawiera następujące
informacje:
• Czym jest IKA
•Jak zamawiać ?
• Czym jest rejestracja ?
• Jak poruszać się po IKA ?
Na dole belki zamieszczona jest informacja Autorzy
projektu, po kliknięciu dowiadujemy się szczegółowych
informacji o autorach projektu. Wszelkie prawa do dowolnej
wersji tego produktu nazwanego Perfekt -Shop 2000 zastrzega
sobie spółka PPUIT sp. z.o.o. Ze strony firmy Junisoftex udział
w tym projekcie wzięli Michał Gajda wykonujący prace
programistyczne związane z dostosowaniem oprogramowania
Perfect-Shop 2000 na potrzeby projektu IKA, Marek Badetko
IK A d o s tę p n a

Renata Dulian: Internetowa.

121

biorący udział w pracach, związanych z grafiką, Radosław
Kwiecień w pracach edytorskich związanych ze stronami www.
Poszukiwanie interesujących pozycji jest możliwe kilkoma
sposobami. Oferta podzielona jest tematycznie, główne działy
dostępne są po lewej stronie belki. Jeżeli klikniemy na dział
główny to rozwinie się lista poddziałów. Następnie klikając na
dany poddział możemy dotrzeć do książek. Pozycje w danych
dziale są wyświetlane grupami, następnie przy wykorzystaniu
znaków « 1234> przechodzimy do kolejnych stron 1, 2, 3. 4.
Klikając na odpowiedni znaczek zapoznajemy się z wartością
działu lub pełnym opisem książki. Znaczek koszyka służy do
umieszczenia książki w koszyku.
Książki możemy również
wyszukiwać wpisując w okienku dostępnym po lewej stronie
fragm ent tytułu książki i wybierając przycisk wyszukiwania
znaczek lupy. Jeżeli chcemy określić cechy książki bardziej
szczegółowo używamy przycisku zaawansowane. Możliwe jest
wyszukanie według tytułu, autora, ISBN, ISSN, wydawnictwa,
roku wydania, rodzaju publikacji, formatu, działu, ceny,
fragm entu opisu. Aby książkę zamówić należy umieścić ją
w koszyku przyciskając ikonę koszyka, wtedy ukazuje się nam
zawartość koszyka. Aby zmienić zawartość koszyka należy
wyświetlić zawartość np. przez dodanie książki do koszyka lub
wybranie przycisku koszyk. W okienku, w którym wpisujemy
ilość należy ją zmienić. Aby książkę usunąć należy wpisać
wartość 0 i wybrać opcje Przelicz ponownie zamówienie. Aby
złożyć zamówienie należy wyświetlić zawartość koszyka i wybrać
przycisk Zamówienie. Jeśli nie jesteśmy załogowani to IKA prosi
nas o dane osobowe . Po założeniu swojego profilu przejdzie do
kolejnego etapu składania zamówienia. Zamówienie zostanie
rozesłane do wszystkich wydawnictw, których książki znajdowały
się w koszyku. Informacja o tym wyświetli się po wysłaniu
zamówienia. W momencie wysłania chęci zamówienia, wszystkie
dane osobowe podawane w formularzu wykorzystane będą przez
wydawnictwa tylko do realizacji transakcji. Dane osobowe
podlegają ochronie zgodnie z ustawą.
Książki można zamawiać z następujących działów:
nowości wydawnicze, biologia, chemia, ekonomia, farmacja,
film, filozofia, fizyka, humanistyka, kultura fizyczna, leśnictwo,
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literatura, matematyka, medycyna, muzyka, nauka o polityce,
nauki o Ziemi, pedagogika, plastyka, prawo, psychologia,
rolnictwo, socjologia, teatr, teologia, weterynaria, wojskowość.
Po lewej stronie belki znajdują się wykaz wydawnictw,
jeżeli klikniemy na odpowiednim wykazie Uniwersytetu to
znajdziemy pełny adres wybranego Uniwersytetu.
Jeśli znajdziemy interesujące nas pozycje to inamy
zeskanowaną okładkę książki i dane biblioteczne. Klikając
możemy wejść do kolejnej strony, na której dane poprzednie są
uzupełnione o krótką charakterystykę książki.
Stworzenie tego typu księgarni internetowej jest bardzo
ciekawym pomysłem. Internetowa Księgarnia Akademicka daje
możliwość szybkiego wyszukania literatury naukowej osobom
zainteresowanym i bibliotekom naukowym.
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Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej
Kraków

Katolicka księgarnia internetowa MATEUSZ

Internetowa księgarnia Mateusz - jest największą polską
katolicką księgarnią internetową dostępną pod adresem
www.mateusz.pi. Jest własnością firmy Logon SA. Na stronie
głównej znajdują się następujące opcje KSIĘGARNIA,
MUZYKA, DZIECI, PODRĘCZNIKI, INDEKSY, SZUKAJ,
POMOC. Klikając na każdą z nich możemy wejść do
poszczególnych opcji. Pod opcją POMOC m ożem y znaleźć
informacje na temat jak korzystać z księgarni internetowej.
W celu szybkiego znalezienia wybranej pozycji możemy
skorzystać z opcji SZUKAJ, należy wpisać minimum trzy znaki
w odpowiednim okienku. W opcji Księgarnia mamy indeks
ważniejszych nowości. Działy możemy przeglądać też
tematycznie. Zamieszczone są kategorie ogólne typu: Pismo
Święte,
Kościół Katolicki, Duszpasterstwo,
Teologia,
Życie
chrześcijańskie, Literatura piękna, Duchowe, Kultura, Inne, Poradniki,
Leksykony, Mapy i Atlasy. W każdej kategorii znajdują się
podkategorie np. kategoria Pismo Święte ma podkategorie:
Biblia (tłumaczenia), Opracowania(komentarze), Nauki
biblijne.
Pod opcją KSIĄŻKI znajdują się dwa indeksy indeks
autorów, indeks tytułów. Pod opcją MUZYKA znajduje się
następujace indeksy; indeks wykonawców, indeks płyt
kompaktowych, kaset magnetofonowych, indeks płyt CD-ROM,
indeks fragmentów mp3, indeks kaset VHS. Pod opcją DZIECI
znajduje się indeks tytułów. Ograniczeniem jest wyszukiwanie
według tych indeksów ponieważ szuka się według stron 123456,
wtedy wyświetla się ilość pozycji na danej stronie. Jest to
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rozwiązanie dosyć niewygodne, wydaje mi się, że lepszym
rozwiązaniem jest okienko, w którym wpisuje się daną pozycję.
Jest to dla użytkownika bardziej korzystne. W opcji księgarnia
ukazuje się nam strona prezentująca Nowości książkowe,
najpierw wytłuszczonym drukiem mamy tytuł, następnie autor
drukowanymi dużymi literami. Podaje się ISBN, wydawnictwo,
tytuł, oraz informacje od kiedy książka jest w księgarni.
Klikając na opcje PODRĘCZNIKI, wchodzimy na
szczegółową stronę, po lewej stronie mamy do wyboru
następujące kategorie: Szkoła podstawowa kl. I, Szkoła
podstawowa kl. II, Szkoła podstawowa kl. III, Szkoła podstawowa
kł. IV, Szkoła podstawowa kl. V, Szkoła podstawowa kl. VI,
Gimnazjum kl. I, Gimnazjum kl. II, Gimnazjum kl. III, Liceum
kl. I, Liceum kl. II, Liceum kl. III, Liceum kl. IV, Lektury
szkolne dla szkoły podstawowej i gimnazjum, Różne pomoce
dydaktyczne dla uczniów, Różne pomoce dydaktyczne dla
nauczycieli, Zabawa i Nauka, Puzzle. Na środku strony polecane
szczególnie tego dnia książki, po prawej stronie prezentacja
podręczników. Jeśli chodzi o pozycje szczególnie polecane to
jest zeskanowana okładka książki, podaje się autora, tytuł i cenę
oraz krótką prezentację tej książki.
Jeżeli wybierzemy opcje POMOC, to dowiemy się, w jaki
sposób zamówić interesujące nas pozycje.
Książki możemy zamawiać w następujący sposób. Można
je od razu zamówić przy przeglądaniu pozycji klikając przycisk
[Kupuje] przy cenie. W tym momencie wybrana pozycja
znajdzie się w koszyku. Ilość książek włożonych do koszyka
wyświetla się w prawym górnym rogu. Gdy się zmieni ilość
zamawianych pozycji, to możemy na nowo przeliczyć zawartość
koszyka, wykorzystując przycisk [Przelicz], Do sfinalizowania
zakupów służy przycisk [Zamów], aby kontynuować dalsze
zakupy należy wcisnąć przycisk [ Dalsze Zakupy]. W każdej
chwili można zrezygnować z części ilości zamawianych pozycji.
W tym celu wyczyszcza się pole znajdujące się obok tego
artykułu, z którego rezygnujemy. Możemy też opróżnić koszyk
naciskając przycisk [Kasuj wszystko).
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Zamówienie można zrealizować naciskają przycisk
[Zamów]. Należy wypełnić formularz. Każcie zamówienie musi
być potwierdzone. W tym celi księgarnia wysyła e-mail. Po
przeczytaniu nabywca potwierdza zamówienie i odsyła ten list
do księgarni przy użyciu polecenia [Reply] [Odpowiedź
autorowi]. Zasady kosztów przesyłki i warunki dostawy są
określone i podane na stronie internetowej. Najprostszym
sposobem zapłaty jest opłata za pobraniem. Można płacić
również przelewem bankowym i za pomocą karty kredytowej.
Na stronie głównej po prawej stronie zamieszczone są
reklamy tzw. bannery. Sa one aktywne i można wejść na strony
interenetowe reklam. Mamy reklamy komputerowego sklepu
on-line, miesięcznika „Katecheta” www. katecheta.pł„ firmy
DUX Recordings produces - firmy produkującej płyty, stronę
KAI -Katolickiej Agencji Informacyjnej, oraz wejście na stronę
miesięcznika muzyki chrześcijańskiej lista ruah.pl. Na dole
strony głównej znajduje się reklama umożliwiająca wejście na
stronę serwisu Kościoła katolickiego Opoka - www.opoka.org.pl
oraz Wirtualnej Akademii, zawierającej informacje, dotyczącej
kształcenia www. akademia, login.pl. Na stronie głównej poniżej
reklam znajduje się informacja o bezpłatnej subskrypcji
elektronicznego biuletynu informacyjnego księgarni. W tym
celu wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej. Po jego
podaniu w odpowiednim okienku kliknąć OK. Poniżej tej
informacji po prawej stronie głównej strony znajduje się lista
bestsellerów z podaniem dat w jakim okresie została
sporządzona od... do.... Na środku strony prezentowana jest
nowość w ten sposób, że jest zeskanowana okładka książki obok
podany autor, tytuł i cena książki. Pod nią opcja [Kupuje], która
umożliwia umieszczenie książki w koszyku i zrealizowanie
zamówienia. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka książki.
Wszystkie uwagi i pytania, dotyczące księgarnii Mateusz
można kierować pod adresem kmt@mateusz.pl
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