
K A T A L O G  O N L I N E  B I B L I O T E K  U W

S Z K O L E N I E  B I B L I O T E C Z N E

KONTO CZYTELNIKA



Konto Czytelnika

kontrolować stan konta
zamawiać i rezerwować książki z katalogu bibliotek UW
prolongować (przedłużać) termin wypożyczenia książki
sprawdzać wysokość naliczonej kary
zmieniać hasło do konta

Logując się do konta Czytelnika możesz: 



Konto Czytelnika - logowanie

Zaloguj się

Tutaj wpisz numer swojej karty bibliotecznej/
numer ELS/ELD/ELP, jeśli te dokumenty aktywowałeś

jako kartę biblioteczną

Tutaj wpisz hasło otrzymane przy zapisie lub utworzone
samodzielnie podczas aktywacji konta



Konto Czytelnika - zakładka Wypożyczone 

Tutaj sprawdzisz informacje o wypożyczonych książkach oraz prolongujesz termin ich zwrotu  

Ten egzemplarz
możesz

prolongować,
zaznacz go

Kliknij tutaj

Otrzymasz potwierdzenie prolongaty

Tutaj zobaczysz nową datę zwrotu
Kliknij tutaj, 

aby wrócić do konta



Pamiętaj! Dokonując prolongaty, przedłużasz termin wypożyczenia książki o 30 lub 14 dni, lub do dnia
ważności konta (jeśli Twoje konto jest ważne mniej niż odpowiednio 30 lub 14 dni), liczonych od dnia
wykonania prolongaty

masz ważne i niezablokowane konto
nie przekroczyłeś limitu pięciu prolongat dla danej książki
nie minął wyznaczony termin zwrotu żadnej wypożyczonej przez Ciebie książki
inny czytelnik nie zarezerwował tej książki

Termin zwrotu wypożyczonej książki możesz przedłużać, gdy:

Konto Czytelnika - zakładka Wypożyczone 

Przy prolongowanym egzemplarzu
pojawi się nowa data zwrotu i zmieni

się liczba możliwych prolongat   

Jeżeli nikt nie zarezerwuje tego
egzemplarza, możesz go

prolongować jeszcze 3 razy



Na odbiór tych zamówionych egzemplarzy masz 5 dni

Konto Czytelnika - zakładka Zamówienia 

Tutaj sprawdzisz informacje o zamówionych i/lub zarezerwowanych  książkach  

Ten egzemplarz jest
zarezerwowany

Te egzemplarze są
zamówione

Te egzemplarze możesz już
odebrać z Wypożyczalni. 

Na odbiór masz 5 dni
roboczych

Ten egzemplarz jeszcze 
nie został zwrócony do Biblioteki



W zakładce "Należności finansowe" sprawdzisz informacje 
o karach, m.in. za przekroczenie terminu zwrotu 

(0,40 zł za każdy dzień zwłoki), zniszczenie lub zagubienie 
wypożyczonych książek  

Konto Czytelnika - zakładki Blokady i Należności finansowe 

Zakładka Blokady pojawi się, gdy zgubiłeś lub zniszczyłeś wypożyczone książki, 
albo nie oddałeś ich w wyznaczonym terminie 

Uwaga! Wysokość kary możesz 
zobaczyć dopiero po oddaniu 

przetrzymanej książki!



Konto Czytelnika - zakładka Historia 

Tutaj sprawdzisz historię swoich operacji na koncie, czyli informacje o prolongatach,
wypożyczeniach i zwrotach  



Konto Czytelnika - zakładka Kontakt 

Tutaj też znajdują się dane osobowe 
i kontaktowe podane przez Ciebie 

podczas zapisu

Za pomocą tej opcji zmienisz hasło  Tutaj sprawdzisz 
datę ważności
swojego konta

Uwaga! Wszystkie zmiany swoich danych oraz adresu e-mail zgłoś w Wypożyczalni
 lub w bibliotece Twojej jednostki macierzystej!

Pamiętaj, że na podany przez Ciebie adres e-mail Biblioteka przesyła ważne informacje, jak przypomnienie 
o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonej lub powiadomienie o możliwości odebrania zarezerwowanej książki!



Kliknij tutaj 

Wypełnij formularz

Konto Czytelnika - zmiana hasła 

Otrzymasz potwierdzenie zmiany hasła

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa zmieniaj hasło przynajmniej raz na trzy miesiące



Konto Czytelnika - odzyskanie hasła 

Kliknij tutaj 

Jeśli zapomniałeś hasła, skorzystaj z opcji "Zapomniałeś hasła?"

Dokładną instrukcję znajdziesz w filmiku Nowe hasło do konta bibliotecznego

https://youtu.be/YekkyVDHKso

