
Książki, czasopisma, biblioteki 
 

Połącz pytanie z właściwą odpowiedzią 
 

 

1. Kto był twórcą „Bibliografii Polskiej”? 
 
2. Co oznacza termin depozyt?  

 

3. Co oznacza termin vademecum? 
 
4. Co oznacza termin glosariusz? 
 
5. Co oznacza termin inedita? 
 
6. Co to jest książka łańcuchowa? 
 
7. Co oznacza termin bibliografia? 
 
8. Co zawiera stopka czasopisma? 
 
9. Co oznacza termin fascimilie? 

 

10. Kto był fundatorem biblioteki Zakładu Narodowego we Lwowie, 

obecnie działającej we Wrocławiu? 
 
11. Co oznacza termin kolacjonowanie? 
 
12. Co oznacza termin unikat?  
 
 
 

A. W średniowieczu dla zabezpieczenia przed kradzieżą 

przytwierdzano księgi łańcuchami do pulpitów 

specjalnych ławek – stad nazwa. 
 
B. Różnego rodzaju teksty nie ogłoszone drukiem: 
 

przeznaczone do wydania (utwory literackie); nie przeznaczone do 

wydania, lecz będące przedmiotem (listy lub dokumenty); dzieła nie 

wydane za życia autora; dzieła opublikowane po raz pierwszy po 

śmierci autora. 
  
C. Jest to uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) 

dokumentów, dobranych według pewnych 



kryteriów, spełniający określone zadania informacyjne. 
 

D. Dane zamieszczone na końcu gazety, zawierające adres redakcji, 

telefony, godziny przyjęć, adresy oddziałów oraz niekiedy 

nazwiska zespołu redakcyjnego. 
 
E. Jedyny zachowany egzemplarz albo dzieło wytłoczone w jednym 

egzemplarzu; egzemplarz przyozdobiony ręcznie albo 

odmiennym sposobem. 
 
F. Czynność edytora, polegająca na szczegółowym zestawieniu z sobą 

tekstów dwu wydań w celu dokładnego wynotowania różnic i na ich 

podstawie ustalenia tekstu-wzoru dla wydania następnego. 
 
G. Józef Maksymilian Ossoliński 

ufundował Zakład Narodowy 

składający się z biblioteki i 

wydawnictwa w 1817 r. 

Otwarty w 1827 r. we Lwowie 

dziś działa we Wrocławiu. 
 
H. Zespół dokumentów albo 
 

pojedynczy obiekt biblioteczny, powierzony na przechowanie przez 

osobę prywatną lub instytucję, z zachowaniem prawa własności 

depozytora. 
 
I. Wierna podobizna pierwotnego dokumentu rękopiśmiennego lub 

drukowanego, sporządzona ręcznie, mechanicznie lub fotograficznie. 
 
J. Dawniej używana nazwa słownika wyrazów trudnych, fachowych, 

przestarzałych lub obcego pochodzenia występujących w tekście, 

objaśniającego te wyrazy i dołączonego do tekstu. 
 



K. Karol Jerzy Estreicher (1827-1908) bibliotekarz, bibliograf, 

historyk literatury i teatru. W latach 1868-1905 dyrektor 

Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Twórca 

monumentalnej „Bibliografii Polskiej” , rejestrującej 

piśmiennictwo polskie i polonica zagraniczne od XV do 

 

 

L. Wydawnictwo o charakterze informatora, zawierające 
 

zwykle niezbędne informacje przy wykonywaniu określonego 

zawodu lub pracy. 

 

 

Biblioteka szkolna 


