
Instrukcja obsługi Programu Libra 2000 

(dokładniejszy opis znajduje się w opcji Pomoc i Jak szukać?) 

 

Wyszukiwanie książek: 
 

1. Włączyć przeglądarkę internetową Internet Explorer – automatycznie pokaże się 

Menu Libra 2000 (rysunek poniżej) 

 

 
 

2. Wyszukiwanie proste – jest to wyszukiwanie po Autorach, Tytułach lub Hasłach 

przedmiotowych do wyboru (rysunek poniżej).  

 Należy wybrać opcję, według której chcemy w danej chwili wyszukiwać 

 Jeśli znamy autora, tytuł lub dział, możemy wpisać w okienko Szukany tekst 

odpowiedni tekst w całości lub jego fragment i nacisnąć przycisk Szukaj 

 

 
 

 

3. Wyszukiwanie złożone – jest to wyszukiwanie, w którym możemy szukać 

jednocześnie kilku ciągów wyrazów, liter, haseł, używając po miedzy nimi wyrazów   

i, lub, i nie, a wyszukiwanie może odbywać się w Autorach, Tytułach, Hasłach 

przedmiotowych lub w Całości opisu danej książki. Poniżej został przedstawiony 

przykład wyszukiwania wyrazu Pedagog w Całości opisu we wszystkich 

zarejestrowanych typach dokumentów. Po ustawieniu wszystkich opcji należy wcisnąć 

przycisk Szukaj. 

 

 



 
 

 

4. Konto czytelnika – jest to logowanie na konto studenta, które odbywa się przez 

wpisanie nazwiska i imienia czytelnika lub numeru kodu kreskowego karty 

bibliotecznej oraz hasła, które czytelnik ustawia sobie na koncie. Po wprowadzeniu 

odpowiednich danych wciskamy przycisk Loguj (rysunek poniżej). 

 

 
 

Po zalogowaniu się na konto, czytelnik może: 

 sprawdzać aktualny stan wypożyczeń – Aktualne wypożyczenia,  

 sprawdzać swoje wszystkie wypożyczenia – Wszystkie wypożyczenia, 

 zobaczyć swoje zaległości z wypożyczeniami – Zaległości, 

 może ustawić sobie hasło na koncie i zmieniać je – Zmień hasło, 

 wylogować się z konta, po skończonej pracy – Wyloguj 

 

 



 

5. Wyszukiwanie odpowiedniej pozycji i numeru książki 

 

Wyszukiwanie odbywa się przez opcje wyszukiwanie proste i wyszukiwanie złożone 

(pkt 2 i 3). 
 

W momencie pokazania się listy pozycji spełniających kryteria wyszukiwania, należy            

na wybrana pozycję kliknąć, po czym pokażą się podstawowe informacje na jej temat, 

takie jak: autor, tytuł, miejsce i rok wydania oraz wydawnictwo (rysunek poniżej) 

 

 
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat danej pozycji,  należy kliknąć na nazwisko 

autora. Pojawi się wtedy karta książki, na której mamy wszystkie informacje o danej 

pozycji oraz informację  o dostępności odpowiednich egzemplarzy (rysunek poniżej). Jeśli 

naszą wybraną pozycją jest książka dostępna do wypożyczenia należy spisać jej numer            

i zgłosić  się z nim do wypożyczenia.  

 

 
 


