
Encyklopedie i słowniki 
jako źródła informacji 

Lekcja biblioteczna 



Wydawnictwa informacyjne 

Wydawnictwa informacji 
bezpośredniej zawierają 
wiadomości faktograficzne z 
różnych dziedzin nauki i życia, 
wyjaśniają znaczenie pojęć, 
dostarczają bezpośrednio 
odpowiedzi na postawione 
pytanie. 



Wydawnictwa informacyjne 

 Wydawnictwa informacji pośredniej 
zawierają wiadomości o 
piśmiennictwie, informują o tym w 
jakim źródle można znaleźć 
potrzebną informację. Są 
pośrednikiem między poszukującym 
czytelnikiem a źródłem. Kierują go 
od opisu bibliograficznego do 
źródła informacji. 



Źródła informacji 

Bezpośrednie 
 wydawnictwa encyklopedyczne (słowniki, encyklopedie, leksykony) 
 wydawnictwa albumowe 
 monografie 
 przewodniki 
 poradniki językowe 
 tablice chronologiczne 

 katalogi muzeów, wystaw 
 książki adresowe i telefoniczne 
 Internet 
 

Pośrednie 
 bibliografie 
 katalogi (bibliotek, księgarskie, wydawnicze) 
 kartoteki 
 informatory 
 Internet 
 



Encyklopedia 

    wydawnictwo informacyjne zawierające 
zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin 
wiedzy (encyklopedie powszechne, ogólne), 
lub z jednej dziedziny, epoki, terytorium 
(encyklopedie specjalne) opracowane w 
postaci artykułów zawierających ogólne 
informacje na dany temat. Wiadomości są 
najczęściej uporządkowane alfabetycznie 
wg haseł. Korzystanie z encyklopedii 
ułatwia żywa pagina, wstęp, wykaz 
skrótów, spis tablic, indeksy i spis treści 
(w encyklopedii o układzie rzeczowym). 

 



Rodzaje encyklopedii 

Ogólne 

(uniwersalne) 
informacje ze wszystkich 

dziedzin wiedzy 

 

Wielkie 

Średnie 

Małe 

 

Specjalne 

(dziedzinowe) 
informacje z jednej 

dziedziny wiedzy 

 

Encyklopedia Przyroda i 
Technika 

Mała Encyklopedia Zdrowia 

 



Znane encyklopedie powszechne 

• Francuska Encyclopedie – ukończona w 1772 r., 

    28 tomów, 71818 artykułów, 2885 ilustracji. Jej 
edytorzy to Jean d’Alembert i Denis Diderot. 
Współautorzy są często nazywani 
encyklopedystami. 

• Encyclopaedia Britannica – pierwsze trzytomowe 
wydanie opublikowano w latach 1768-1771. Obecnie 
EB jest największym na świecie wydawnictwem 
encyklopedycznym: 32 tomy (12 Micropaedii, 17 
Macropaedii, 2 Indeksu i 1 Propaedii) i ponad 65 000 
artykułów zawierających ok. 44 mln słów. 

• W Polsce: encyklopedie PWN 



Encyklopedie elektroniczne 

• Elektroniczne wersje encyklopedii 
tradycyjnych (papierowych) 
dostępne na płytach CD-ROM itp. 
nośnikach 

 

• Elektroniczne wersje encyklopedii 
tradycyjnych (papierowych) 
dostępne w Internecie 

 



Encyklopedie elektroniczne 

Polskie encyklopedie 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_encyklopedie 

 

Polskie encyklopedie internetowe 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_encyklopedie_int

ernetowe 

 



Wikipedia 

Encyklopedia powszechna, pisana i 
edytowana przez wolontariuszy 
internautów w trybie on-line. 

 

Największą encyklopedią 
elektroniczną na świecie pod 
względem liczby haseł jest 
anglojęzyczna wersja Wikipedii. 



Słownik 

   zbiór wyrazów lub pojęć danego 

języka uszeregowanych najczęściej 
w układzie alfabetycznym z 
wyjaśnieniem znaczeń w tym samym 
lub innym języku. W większych 
słownikach podane są zwykle 
dodatkowe informacje jak wymowa, 
etymologia, cytaty, ilustracje, 
użycie itp. 

 



Podział słowników 

 Językowe 

   zawierają i objaśniają wyrazy 
istniejące w danym języku 

 

 Rzeczowe 

   podają informacje encyklopedyczne 
dotyczące terminów z jednej 
dziedziny wiedzy 



Rodzaje słowników 

JĘZYKOWE 
• Ogólne (uniwersalne) 

np. Wielki słownik 
języka polskiego 

• Specjalne (zawierające 
wyrazy dobrane z 
jednego punktu 
widzenia), np. Słownik 
wyrazów obcych 

• Przekładowe – np. 
Słownik polsko-
angielski angielsko-
polski 

RZECZOWE 
Mały słownik pisarzy 

polskich 

Nowy słownik literatury 
dla dzieci i młodzieży 

Słownik geografii Europy 



Aparat pomocniczy 

 Spis treści 

 Wstęp lub przedmowa 

 Wykaz skrótów i znaków 

 Spis tablic, tabel 

 Spis map 

 Spis ilustracji 

 Wykresy 

 Odsyłacze 

 Bibliografie 

 Indeksy 

 Skorowidze 

 Żywa pagina 



Dziękuję 


