
Jak wypożyczyć książki w naszej bibliotece ?

Biblioteka ATH wita studentów I roku.

Prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcja na temat:

• aktywowania konta bibliotecznego,

• weryfikacji danych i zmiany hasła dostępu do konta bibliotecznego,

• wyszukiwania książek w katalogu i ich zamawiania,

• prolongaty (przedłużania terminu zwrotu),

• rezerwacji książek.



W celu aktywowania konta bibliotecznego, należy skontaktować się z wypożyczalnią:

wypozyczalnia@biblioteka.ath.bielsko.pl

aby uzyskać numer karty i tymczasowe hasło do konta.

• aktywowanie konta bibliotecznego – pozyskanie numeru karty i tymczasowego hasła 1/4

Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o przesłanie numeru karty i tymczasowego hasła do konta.

z poważaniem
Jan Kowalski
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
kierunek: Automatyka i Robotyka
sem. 1, studia niestacjonarne

mailto:wypozyczalnia@biblioteka.ath.bielsko.pl


Uruchamiamy 
katalog z tego  

miejsca ……lub z tego miejsca

2/4• aktywowanie konta bibliotecznego – uruchamianie katalogu



• aktywowanie konta bibliotecznego – logowanie do systemu 3/4

W tym miejscu rozpoczynamy  pracę z systemem



W tych polach 
wpisujemy 

numer karty 
i tymczasowe 

hasło

4/4• aktywowanie konta bibliotecznego – logowanie do systemu



• weryfikacja danych i zmiana hasła dostępu do konta bibliotecznego 1/4

Po zalogowaniu w miejsce informacji                                           pojawi się informacja 



• weryfikacja danych i zmiana hasła dostępu do konta bibliotecznego 2/4

Aby uzyskać dostęp do swoich danych, należy kliknąć w numer ID.



• weryfikacja danych i zmiana hasła dostępu do konta bibliotecznego 3/4

Klikając w „Hasło” oraz „Adres e-mail” uzyskuje się możliwość modyfikacji swoich danych.



• weryfikacja danych i zmiana hasła dostępu do konta bibliotecznego 4/4

W poniższych polach należy wprowadzić nowe dane.



Przykład wyszukiwania książek, których 
tytuły zawierają słowo „sport”.

• wyszukiwanie książek w katalogu i zamawianie 1/4

Książki można wyszukiwać według nazwiska autora, tytułu lub tematu.



Przykład wyszukiwania:

„sport”
odpowiedź systemu:

znaleziono 91 książek w
katalogu Biblioteki i 12 w
dostępnych bazach danych

• wyszukiwanie książek w katalogu i zamawianie 2/4



Wybrano pozycję: 
„Marketing 
sportu”– A. 

Sznajdera z 2008 r. 

można ją zamówić 
klikając ikonkę 

„zamów”

• wyszukiwanie książek w katalogu i zamawianie 3/4
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• wyszukiwanie książek w katalogu i zamawianie

Wybraną książkę należy dodać do koszyka i wysłać zamówienie. 
Książka będzie czekała na odbiór w wypożyczalni przez 5 dni roboczych.
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• prolongata (przedłużenie terminu zwrotu książek)
operacja musi być wykonana przed upływem terminu zwrotu książki

1/1

Aby uaktywnić opcję prolongaty należy: kliknąć w ID, uruchomić opcję prolongaty z menu po lewej stronie, 
potwierdzić wykonanie operacji naciskając przycisk 

1



• rezerwacja książek, które aktualnie są wypożyczone) 1/2

Po zalogowaniu, należy wyszukać książkę, która ma zostać zarezerwowana (w tym wypadku: „Więzy krwi”) ….



• rezerwacja książek, które aktualnie są wypożyczone)

… a następnie „zarezerwować” i zatwierdzić wybór.
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po zakończeniu pracy z systemem proszę pamiętać o wylogowaniu !!!

• zakończenie pracy z systemem



W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy, fb lub telefoniczny :

wypozyczalnia@biblioteka.ath.bielsko.pl

biblioteka@ath.bielsko.pl

https://www.facebook.com/BibliotekaATH

tel. +48 (33) 8279 wew. 284
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