
Przewodnik
 po IBUK libra



Jest to największa wypożyczalnia
internetowa w Polsce.

Czytelnik Książnicy Pedagogicznej może
uzyskać dostęp do Libry 

w  Wypożyczalni 
(kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty).

Czytelnik otrzymuje kod, który
wprowadza do Libry.

https://libra.ibuk.pl/ksiazki-w-moich-bibliotekach



I. Wchodzimy na stronę internetową : https://libra.ibuk.pl/.
II. Logujemy się przez Facebooka, Gmaila lub rejestrujemy się.

III. Gdy mamy już kod dostępu, jesteśmy zalogowani, otworzy nam
się strona główna. Po prawej stronie u góry, obok ikonek: 

MOJE BIBLIOTEKI i myIBUK, widnieje opcja: Wprowadź PIN.
Klikamy i wpisujemy KOD PIN.

IV. Wybierając kolejne opcje możemy tworzyć własną bibliotekę i
swobodnie korzystać z dostępnych publikacji.  

IBUK libra- jak skorzystać?



Krok I.  Logowanie



Krok I.  Logowanie

Można się
zalogować

poprzez
Facebooka
lub Google.



Krok II. - Wpisanie kodu PIN, wyszukiwanie książek
Tutaj znajduje się myIBUK,

czyli nasze "ulubione"
książki.

Tutaj
wybieramy
Bibliotekę i

wpisujemy KOD
PIN.

Wszystkie bibioteki,
do których

uzyskaliśmu 
kod PIN

Wpisujemy
opcje

wyszukiwania:
autor, tytuł,

temat.



Krok III. Wyszukujemy pozycję, która nas interesuje i
możemy dodać ją do naszej półki.



Moja półka



Krok IV. Po kliknięciu na myIBUK lub 
Moja  półka ukaże się nasza półka z książkami

Można włączyć
tryb nocny



Jak zrobić zakładkę?
 

Wybieramy stronę, która
nas interesuje

i klikamy w zaznaczonym
miejscu na screenie.

Wówczas dana strona
zostaje opatrzona

czerwoną zakładką.

Krok V.  Zakładki



Krok VI. Zaznaczanie, notatka
Jak zaznaczyć tekst i zrobić

notatkę?
 

Kursorem zaznaczamy tekst.
 Po zaznaczeniu wyświetli się
informacja: Zaznacz, Notatka.

Gdy klikniemy: Zaznacz -
wybieramy kolor oraz tag, którym
chcemy opatrzec dany fragment
tekstu. Opcja  Notatka pozwala

nam umieścić informacje
dotyczące wybranego
 przez nas fragmentu.



Jak wyszukać konkretne zagadnienie
w całej książce?

 
Klikamy w lupkę po prawej stronie

i wpisujemy temat, który nas interesuje.
Wyświetli się kilka fragmentów książki,
a więc możemy wybrać ten właściwy.

Krok VII. Wyszukiwanie zagadnień w książce



Krok VIII. Miejsce zapisywania notatek i zaznaczeń



Zapraszamy do Wypożyczalni!

Kontakt:
Wypożyczalnia

wypozyczalnia@kp.kalisz.pl
nr tel. 62 50 65 971

Opracowała: Anna Lisiecka
Dział Udostępniania Zbiorów Znajdź nas na:


