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Jak zapisac  się do naszej 
biblioteki?

Aby zapisac  się do Biblioteki nalez y podac  
numer  PESEL, aktualne dane teleadresowe   

oraz podpisac  ZOBOWIĄZANIE do przestrzegania 
regulaminu i zgodę na udostępnienie danych 

osobowych.
 W przypadku osoby niepełnoletniej potrzebny jest podpis rodzica  

lub opiekuna.

Po zapisaniu się do biblioteki Czytelnik otrzymuje 
KARTĘ  BIBLIOTECZNĄ



Kata biblioteczna

Na pierwszej stronie 
znajdują  się dane 

teleadresowe oraz logo 
biblioteki.

Na drugiej stronie jest 
miejsce na podpis 

czytelnika oraz numer 
karty z kodem 
kreskowym. 



Po co nam karta?

 Dzięki niej wypoz yczanie ksiąz ek jest 
szybsze i łatwiejsze. Widoczny na drugiej stronie 
karty kod kreskowy jest identyfikatorem  i pomaga 
w wyszukaniu Czytelnika w naszej bazie danych. 

Numer pod kodem kreskowym jest wraz z 
PESELEM podstawowym  narzędziem do 
rejestracji w aplikacji SZUKAM KSIĄZKKI



Aplikacja SZUKAM KSIĄZKKI 

Jakie moz liwos ci daje nam rejestracja na stronie 
Szukam ksiąz ki ?
Po pierwsze mamy wgląd w stan naszego konta:
- moz emy sprawdzic  jakie ksiąz ki mamy 
wypoz yczone i kiedy mija termin ich zwrotu, 

- jakie ksiąz ki wypoz yczalis my od momentu 
załoz enia konta ( po 01.10.2015r.),

- moz emy przeglądac  katalog naszej biblioteki
- moz emy ro wniez  zamo wic  ksiąz kę.



Jak dokonac  rejestracji?
Nalez y wejs c  na stronę: www.bibliotekabilgoraj.pl  
potem wejs c  w KATALOG ON-LINE



Wybrac  jedną z dostępnych lokalizacji  (Biblioteka 
Gło wna, Filia Nr 1, Fila Nr 2 lub Filia Nr 3) 
i dokonac  rejestracji.



Rejestracja krok po kroku



Nowos ci i najchętniej wypoz yczane ksiąz ki.



Wypełnij kolejne pola.



Login i hasło



Logowanie



Przypomnienie loginu i hasła (1)



Przypomnienie loginu i hasła (2)



Widok strony startowej



W prawym go rnym rogu 
dostępne są ro z ne funkcje 



Wybo r parametro w wyszukiwania
Przechodzimy do zakładki  Katalog



Katalog alfabetyczny









Zamawianie ksiąz ek









Zamo wienie zostaje przesłane 
do biblioteki i oczekuje na zaakceptowanie 

przez bibliotekarza.



Jes li ksiąz ka jest dostępna bibliotekarz 
odkłada ją dla czytelnika, a system 
automatycznie przesyła do pan stwa 
wiadomos c  na pocztę internetową 
(jes li podali pan stwo adres podczas 
zakładania konta w bibliotece). 

Zarezerwowana ksiąz ka czeka 
na czytelnika przez 7 dni roboczych. 

Moz na zamo wic  5 ksiąz ek.



Na podany podczas zapisywania się do biblioteki  
adres mailowy przychodzić będą następujące 
wiadomości:

● Informacja o zbliz ającym się terminie zwrotu ksiąz ek na trzy dni przed 
tym terminem (przez trzy kolejne dni). 

● Jes li ksiąz ki nie zostaną oddane w terminie 30 dni otrzymują pan stwo 
komunikat, z e ksiąz ki zostały przetrzymane i nalez y je niezwłocznie 
oddac  lub przedłuz yc  termin ich zwrotu na kolejne 30 dni. 

UWAGA. Jez eli ksiąz ki nie zostaną oddane wysłane zostanie 
upomnienie i zgodnie z regulaminem naliczona zostanie opłata za ich 
przetrzymanie. 

● Jes li zamawiają pan stwo ksiąz ki, na adres mailowy przychodzic  będą 
informacja o statusie zamo wienia (anulowane, przyjęte do realizacji,  
zaakceptowane).
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