
BIBLIOTEKA ATH WITA STUDENTÓW I ROKU!
Prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcja na temat aktywowania konta bibliotecznego,
przeszukiwania katalogu, zamawiania, prolongaty i rezerwacji książek.

ZACZYNAMY…

www.biblioteka.ath.bielsko.pl

• aby aktywować konto biblioteczne należy otworzyć katalog,
• kolejna czynność to zalogowanie się do systemu.

http://www.biblioteka.ath.bielsko.pl/


Uruchamiamy katalog

Uruchamiamy 
katalog z tego  

miejscaKatalog dostępny 
jest również tutaj



Logujemy się do systemu klikając  



Logujemy się do systemu

W tym miejscu 
rozpoczynamy  

pracę z systemem

Kolejne kroki to wpisanie 
numeru karty i hasła.
Aby otrzymać numer karty i 
hasło należy  skontaktować 
się z   Wypożyczalnią
wypozyczalnia@ath.bielsko.pl

W tych polach 
wpisujemy numer 

karty i hasło

mailto:wypozyczalnia@biblioteka.ath.bielsko.pl


Weryfikacja konta: w miejsce informacji 
pojawi się Twoje ID 

Klikamy ID, by uzyskać dostęp 

do swoich danych 



Weryfikacja konta

Klikając ‚hasło’ i 
‚adres e-mail’ –
uzyskujemy dostęp 
do danych i je 
modyfikujemy



Modyfikacja danych



Po zalogowaniu się i zmianie hasła przystępujemy do wyszukiwania i zamawiania 
dokumentów

Jestem 
zalogowany !!

To mój termin wyszukiwawczy



Przykład wyszukiwania:

Hasło ‚sport’ w polu tytuł,
odpowiedź systemu: znaleziono 91
książek w katalogu Biblioteki i 12 w
dostępnych bazach danych,
można zawęzić pytanie posługując się
menu po lewej stronie lub wybrać
pozycję z listy



Wyszukiwanie i zamawianie dokumentów

Wybrałam pozycję 
‚Marketing sportu’ –

Sznajdera z 2008 roku, 
zamawiam ją – klikając 

ikonkę ‚zamów’



Wyszukiwanie i zamawianie dokumentów

Kolejne kroki to :
1. przejście do koszyka zamówień
2. wysłanie zamówienia

1

2

Przypominamy, że książki należy odebrać w ciągu 4 dni.



Zakończenie pracy z systemem

po zakończeniu pracy z systemem proszę pamiętać o wylogowaniu !!!



Prolongata on-line

Aby uaktywnić opcję prolongaty należy:
1. kliknąć w swoje ID, 
2. Uruchomić opcję prolongaty z menu po 

lewej stronie
3. Potwierdzić wykonanie operacji naciskając 

1
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3



Rezerwowanie wypożyczonych dokumentów

Wyszukujemy książkę, 
którą chcemy 
zarezerwować

(w tym wypadku: 
‚Więzy krwi’)



Rezerwowanie wypożyczonych dokumentów

Kolejno klikamy pola:
i



W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY I FB:

wypozyczalnia@ath.bielsko.pl

czytelnia@ath.bielsko.pl

biblioteka@ath.bielsko.pl

https://www.facebook.com/BibliotekaATH

mailto:wypozyczalnia@ath.bielsko.pl
mailto:czytelnia@ath.bielsko.pl
mailto:biblioteka@ath.bielsko.pl
https://www.facebook.com/BibliotekaATH

