MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI
ZADAŃ

1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych
umiejętności z kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej
1.1.
Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
Przykładowe zadanie 3.
W trzonie zadania wyraz „harmonii” należałoby zamieścić przed rysunkami.
1.2.
Opracowywanie bibliografii i katalogów
Umiejętność 3) sporządza opisy różnych typów wydawnictw zgodnie z normami
bibliograficznymi, na przykład:
− rozpoznaje dane o książce na karcie tytułowej i w zrębie głównym dzieła;
− dobiera dane charakterystyczne dla poszczególnych stref opisu i zapisuje je według
wskazówek zawartych w normie.
Umiejętność 6)
W opisie umiejętności niepotrzebne przekreślenie znaku punktora drugiego.

2.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych
umiejętności z kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej
Zadanie egzaminacyjne
Do Księgarni im. Mikołaja Kopernika w Toruniu dostarczono 10 tytułów nowości.
Na podstawie informacji o treści książek, zamieszczonych w Tabeli 1, wybierz pozycje
omawiające osiągnięcia polskich uczonych. Wybrane tytuły zapisz w arkuszu egzaminacyjnym
we wskazanym miejscu.
Opracuj ofertę księgarską promującą wybrane nowości w związku ze zbliżającym się
Festiwalem Nauki Polskiej. W tym celu wykorzystaj Dane dotyczące księgarni z Tabeli 2.
W opracowanej ofercie zastosuj opisy drugiego stopnia szczegółowości zgodne z wytycznymi
polskiej normy PN-N-01152-1/A1:1997 Opis bibliograficzny książki, z której wyciąg
zamieszczono w Tabeli 3. Opisy te uporządkuj w układzie alfabetycznym autorskim.
Opracowaną ofertę zamieść w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu zatytułowanym Oferta
księgarska.
Napisz tekst ogłoszenia do prasy lokalnej informującego o promowanych przez księgarnię
nowościach i opracowanej ofercie w związku ze zbliżającym się Festiwalem Nauki Polskiej.
Tekst ogłoszenia napisz w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu Ogłoszenie prasowe.

Tabela 1. Zestaw 10 tytułów nowości, na przykład:
Lp.
Autor
1
Kazimierz Wiatr

Tytuł
Akceleracja obliczeń
w systemach
wizyjnych

Dane bibliograficzne
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania:
Warszawa;
Wydawnictwo: WNT
Objętość: 486 stron
Format: 24 cm
ISBN: 83-204-2846-7
Cena: 65,00 zł

2

Małgorzata
Kulowa

Czesław Bobrowski –
mistrz ekonomii
stosowanej

Rok wydania: 2012
Miejsce wydania:
Warszawa;
Wydawnictwo:
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warszawskiego
Objętość: 210 stron
Format: 24 cm
ISBN: 83-235-0046-0
Cena: 35,00 zł

3

Małgorzata
Lipowska

Dysleksja i ADHD

Rok wydania: 2011
Miejsce wydania:
Warszawa;
Wydawnictwo:
Scholar
Objętość: 306 stron
Format:20,5 cm
ISBN: 978-83-7383561-0
Cena: 38,00 zł

4

Bogumiła
Truchlińska

Filozofia kultury
Bogdana
Suchodolskiego

Rok wydania: 2010
Miejsce wydania:
Lublin;
Wydawnictwo:
UMCS Objętość: 218
stron
Format: 24 cm
ISBN: 978-83-2272572-6
Cena: 50,00 zł

Treść
W książce
przedstawiono metody
akceleracji obliczeń
w systemach
komputerowych
przeznaczonych do
realizacji obliczeń
związanych
z przetwarzaniem dużej
ilości danych na
przykładzie systemów
wizyjnych.
Książka powstała
w stulecie urodzin
profesora Czesława
Bobrowskiego.
Składają się na nią
teksty wystąpień na
sesji naukowej
zorganizowanej przez
Katedrę Polityki
Gospodarczej
Wydziału Nauk
Ekonomicznych
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Monografia jest pracą
badawczą z pogranicza
neuropsychologii
rozwoju i psychologii
klinicznej dziecka. Jest
pomocna w
poznawaniu zaburzeń
pamięci i ich
moderatorów u dzieci
ze
współwystępowaniem
dysleksji i ADHD.
Opracowanie naukowe
filozofii kultury,
opisujące pierwszy
okres twórczości
Bogdana
Suchodolskiego.

5

Barbara
Goldsmith

Geniusz i obsesja:
wewnętrzny świat
Marii Curie

6

Dawid Wells

I TY zostaniesz
matematykiem

7

Joanna
Chmielewska

Krwawa zemsta

8

Anna
Onichimowska

Maciek i łowcy
duchów

Tłumaczenie –
Jarosław Szmołda
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania:
Wrocław;
Wydawnictwo:
Wydawnictwo
Dolnośląskie
Objętość: 248 stron
Format: 25 cm
ISBN: 978-83-2459495-5
Cena: 28,00 zł
Tłumaczenie – Piotr
W. Cholewa
Rok wydania 2012
Miejsce wydania:
Poznań;
Wydawnictwo:
Zysk i S-ka
ISBN: 978-83-6213669-8
Liczba stron: 492
Format: 24 cm
Cena: 29,00 zł
Rok wydania 2012
Miejsce wydania:
Warszawa;
Wydawnictwo: Klin
ISBN:
978-83-7506-963-1
Objętość: 424 strony
Format: 19 cm
Cena: 30,00 zł
Rok wydania 2009
Miejsce wydania:
Łódź;
Wydawnictwo:
Literatura
ISBN: 978-83-6122491-4
Objętość: 184 strony
Format: 20,5 cm
Cena: 25,00 zł

Biografia oparta na
niedawno odkrytych
dokumentach. Ukazuje
zarówno chwile
triumfu i sukcesy
dwukrotnej noblistki,
jak i przykrości
związane
z dyskryminacją, której
doświadczyła jako
kobieta - naukowiec
i imigrantka z Polski.
Autor przedstawił
matematykę jako
uniwersalne narzędzie
służące do opisania
świata opierające się na
wiedzy, taktyce,
spostrzegawczości
i kombinacjach, które
można ćwiczyć.

Kolejny kryminał
znanej autorki ze
zdradą małżeńską
w tle.

Nowe przygody
bohatera znanego już
z pierwszej części pt.
Duch starej kamienicy.
Tu musi się zmierzyć
z prawdziwymi
łowcami duchów,
których spotkał
w pociągu, jadąc do
ruin starego
zamczyska.

9

Joseph Cummins

Najwięksi rywale w
historii

10

Andrzej Łapicki

Nic się nie stało

Tłumaczenie –
Tomasz Łuczak
Rok wydania 2011
Miejsce wydania:
Warszawa;
Wydawnictwo:
Świat Książki
ISBN: 978-83-2471440-7
Objętość: 367 stron
Format: 24 cm
Cena: 42,00 zł
Rok wydania 2012
Miejsce wydania:
Warszawa;
Wydawnictwo:
Świat książki
ISBN:
978-83-247-2089-7
Objętość: 256 stron
Format: 20,5 cm
Cena: 29,00 zł

Popularne opracowanie
ukazujące znanych
i mniej znanych
bohaterów –
antagonistów
minionych lat na tle
ciekawostek
obyczajowych
i anegdot
historycznych.
Pełna anegdot
opowieść z życia
osobistego, pracy
w teatrze, filmie
i telewizji znanego
aktora Andrzeja
Łapickiego.

Tabela 2. Dane dotyczące księgarni
Nazwa księgarni

Księgarnia im. Mikołaja Kopernika

Adresy księgarni

ul. Szeroka 95 A
87 -100 Toruń
www.księgarniakopernika.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 16.00

Godziny otwarcia:

Tabela 3. Wyciąg z normy PN-N-01152-1/A1:1997. Opis bibliograficzny książki
Numer strefy

Nazwa strefy

Znak
umowny

1

Strefa tytułu i
oznaczenia
[]
odpowiedzialności
=
:
/
:

Element opisu

Punkt normy

Tytuł Właściwy

3.1.1

Określenie typu dokumentu
Tytuł równoległy
Dodatek do tytułu
Pierwsze oznaczenie
odpowiedzialności
Następne oznaczenie
odpowiedzialności

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.5

2

Strefa wydania

.-

Oznaczenie wydania

3.2.1

/

Pierwsze oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące wydania
Następne oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące wydania

3.2.2

Dodatkowe oznaczenie
wydania
Pierwsze oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące dodatkowego
oznaczenia wydania
Następne oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące dodatkowego
oznaczenia wydania
Pierwsze miejsce wydania
Następne miejsce wydania
Nazwa wydawcy
Data wydania
Miejsce druku
Nazwa drukarni
Data druku
Określenie formy książki
i/lub objętość
Oznaczenie ilustracji
Format
Oznaczenie dokumentu
towarzyszącego
Tytuł serii
Dodatek do tytułu serii
Pierwsze oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące serii
Następne oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące serii
ISSN serii
Numeracja w obrębie serii
Oznaczenie i/lub tytuł
podserii
Dodatek do tytułu podserii
Pierwsze oznaczenie
odpowiedzialności
dotyczące podserii
ISSN podserii
Numeracja w obrębie
podserii
Uwagi

3.2.3

;

,
/

;

4

Strefa adresu
wydawniczego

5

Strefa opisu
fizycznego

.;
:
,
(
:
,)
.:
;
+

6

Strefa serii

.–(
:
/

;

,
;
,
:
/

,
;)
7

Strefa uwag

.-

3.2.2

3.2.3

3.2.3

3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
3.6

3.6

3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

3.6
3.6
3.7

8

Strefa ISBN i
sposobu
uzyskania książki

.:

ISBN
Sposób uzyskania książki
i/lub cena

3.8.1
3.8.2

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie:
− zestaw 5 tytułów nowości przedstawiających osiągnięcia polskich uczonych – rezultat 1;
− oferta księgarska promująca wybrane nowości – rezultat 2;
− ogłoszenie do prasy lokalnej informujące o promowanych przez księgarnię nowościach i
ofercie księgarskiej – rezultat 3.
Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
− zgodność wybranych 5 tytułów nowości z celem oferty;
− zachowanie kompozycji oferty oraz wymaganych treści, zgodność opisów książek
z normą bibliograficzną i zasadami układu alfabetycznego autorskiego;
− zgodność tekstu ogłoszenia prasowego z ofertą księgarni.
Umiejętności z kwalifikacji sprawdzane zadaniem praktycznym
1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
1) posługuje się terminologią z zakresu bibliografii, bibliologii, informacji naukowej;
3) rozróżnia asortyment księgarski;
4) ocenia wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym;
2. Opracowywanie bibliografii i katalogów
1) rozróżnia rodzaje opisów bibliograficznych;
2) gromadzi informacje potrzebne do wykonania opisu bibliograficznego;
3) sporządza opisy różnych typów wydawnictw zgodnie z normami bibliograficznymi;
5) projektuje spisy bibliograficzne;
6) projektuje układy bibliograficzne wydawnictw;
3. Organizowanie działań marketingowych księgarni
1) przygotowuje ofertę handlową i zapytanie ofertowe;
3) organizuje promocje księgarni i asortymentu księgarskiego;
4) konstruuje przekaz reklamowy asortymentu księgarskiego;
5) wykonuje działania popularyzujące czytelnictwo;

