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WSTĘP
W bibliotece naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 został rozpoczęty pro-
ces wdrażania nowego systemu bibliotecznego e-biblio. Jest to system zintegrowa-
ny z Librusem Synergią. E-biblio umożliwia dostęp do katalogu biblioteki szkolnej  
on line, tzn. że każdy, jeżeli ma dostęp do Internetu, może we własnym domu przejrzeć 
w katalogu dostępne zasoby biblioteczne, zarezrwować wybraną książkę, poznać no-
wości w bibliotece, przeczytać opis danej pozycji, wyszukać pozycje według zestawień 
bibliograficznych, zapoznać się ze stanem swojego konta bibliotecznego.

Dostęp do katalogu jest możliwy na komputerach, tabletach i smartfonach.

Z katalogu on line może korzystać samodzielnie uczeń, który ukończył 13 lat lub uczeń, 
który nie ukończył 13 lat, ale otrzymał zgodę rodzica do korzystania z  katalogu, a także 
nauczyciel szkoły. Do listy członków biblioteki są automatycznie dodawani uczniowie 
zapisani do naszej szkoły, więc nie trzeba się osobiście zapisywać w bibliotece.

Rodzic tradycyjnie może w naszej bibliotece wypożyczać książki, które go interesują, 
na konto dziecka.
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1 

Jeżeli uczeń nie ma ukończonych 13 lat musi uzyskać zgodę rodzica na korzystanie  

z systemu e-biblio. W tym celu uczeń powinien zalogować się na swoje konto w dzien-

niku elektronicznym LIBRUS (lub powinien to zrobić rodzic i zalogować się na konto 

dziecka). Następnie z MENU wybrać KSIĄŻKI. Nauczyciele i  pracownicy szkoły wybie-

rają w dzienniku elektronicznym MODUŁY, a nastepnie z rozsuwanej listy; e-biblio). 

W taki sposób czytelnik zostanie przekierowany do systemu e-biblio (naszego szkolne-

go katalogu on line). 

2
Przy pierwszym logowaniu ukaże się okienko z zapytaniem czy uczeń/czytelnik ma 

ukończone 13 lat. Trzeba wybrać odpowiednią opcję. 

a/ W przypadku, gdy uczeń ukończył 13 lat (czyli uczniowie od klasy 6. lub 7. do 8.) 

rejestracja do systemu e-biblio - czyli katalogu biblioteki on line - przypomina pierwsze 

logowanie do Librusa Synergii. Należy więc postępować zgodnie z poleceniami progra-

mu: 

-zaakceptować regulamin,

-podać swój email (email jest konieczny do rezerwowania książek i kontaktów z biblio-

tekrzem w sprawie konta czytelnika).

b/ W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 13 lat rejestracja do systemu e-biblio - 

czyli katalogu biblioteki on line - przypomina pierwsze logowanie na konto dziecka  

w Librusie. W tej opcji rodzic podaje swój email, na który system e-biblio wyśle  

do akceptacji regulamin. Po zaakceptowaniu regulaminu przez rodzica, uczeń może 

korzystać z katalogu on line bez przeszkód.

PAMIĘTAJ! Zawsze należy czytać polecenia programu w wyskakujących okienkach, 

gdyż jest to szczegółowa instrukcja postępowania w kolejnych krokach. Należy także 

skrupulatnie wykonać wszystkie polecenia w odpowiedniej kolejności, żeby rejestracja 

się powiodła.

PIERWSZE LOGOWANIE
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Poniżej zrzuty z logowania do programu.

Zrzut 1a

Zrzut 1b

3
Po wykonaniu pierwszych czynności z logowaniem, można już zawsze korzystać z kata-
logu on line poprzez logowanie się do Librusa i klikanie w polecenie KSIĄŻKI z paska 
menu głównego (nauczyciele i pracownicy w MODUŁY , a nastepnie e-biblio) . Program 
Librus otwiera/przenosi nas do nowego okna, ponieważ jest to system powiązany z Li-
brusem, ale inny.  
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UKŁAD STRONY czyli LAYOUT
Po otwarciu program wygląda jak na poniższym zrzucie ekranu:

Lub tak (poniżej), gdy mamy pozycje przeterminowane, czyli nie oddane  
w terminie do biblioteki książki lub inne materiały (np. audiobook):

Zrzut 2a

Zrzut 2b
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Wyjaśnienia do zrzutu 2a i 2b oraz 3:

1
Na pasku menu głównego możemy wyszukać: zestawienia bibliograficzne, lektury i 
podręczniki. Po kliknięciu w wybraną zakładkę, ukazuje się nowy widok systemu, od-
powiedni do zagadnienia:
- zestawienia bibliograficzne - jest to część zasobów biblioteki, zestawionych według 
określonych kryteriów, połączona ze słowami kluczowymi, np. BAŚŃ, BAJKA – po 
kliknięciu w kategorię program pokaże wszystkie przypisane do tej kategorii pozycje; 
bibliografia jest tworzona przez bibliotekarza na bieżąco; w chwili obecnej jeszcze nie 
jest kompletna;
- lektury – jest to także zestawienie bibliograficzne, ale o bardzo wąskim kryterium – 
wyświetlają się lektury do poszczególnych klas, pogrupowane w zakładkach, zmieniają 
się w każdym roku szkolnym;
-  podręczniki - w naszej szkole są to podręczniki tylko dla nauczycieli i literatura meto-
dyczna; podręczniki dla uczniów wypożyczane są w innym systemie przez nauczycieli 
przedmiotów.

2
Po prawej stronie od menu głównego jest widoczna ikonka półki  . 
 Jeżeli na półkę odłożona została jakaś książka, to w miejsce cyfry domyślnej „0” pojawi 
się cyfra odłożonych książek (w tym przykładzie została odłożona na półkę 1 książka). 
Półka to pamięć podręczna naszego konta. Odkładając na półkę książkę nie rezerwuje-
my ani jej nie pożyczamy. To dla naszej wygody możemy odłożyć książkę, żeby, np. w 
przyszłości ją wypożyczyć z biblioteki, bez ponownego szukania. Książki na półce znaj-
dują się do czasu, aż sami ich z niej nie usuniemy.

3
Dalej z prawej strony ekranu znajduje się panel użytkownika z wyświetlonym naszym 
loginem i rozsuwanym menu. Z rozsuwanego menu możemy wybrać: konto, historię 
wypożyczeń i zwrotów, ustawienia oraz można się wylogować (zrzut 3).

Zrzut 3
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KONTO CZYTELNIKA
Po kliknięciu w hasło KONTO ukazuje się bieżący stan wypożyczeń, rezerwacji i prze-

terminowań. Książki nie zwrócone w terminie program wyświetla jako inną kategorie: 

PRZETERMINOWANE, dlatego na początku użytkowania tego systemu może być dla 

nas mylące, że w oknie WYPOŻYCZENIA nie pojawia się żadna książka, chociaż mamy 

je w domu (porównaj zrzut 4a i zrzut 4b).
Zrzut 4a

Zrzut 4b
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Po najechaniu myszką na ikonę/grafikę książki wypożyczonej, grafika podświetla się na 

zielono z informacją na temat wypożyczenia:

Po najechaniu myszką na ikonę/grafikę książki przeterminowanej, grafika podświetla 

się na czerwono z informacją na temat wypożyczenia:

Po kliknięciu w przycisk więcej, otwiera się kolejny widok konta czytelnika z wyszcze-

gólnionymi książkami. Można wybrać tylko przeterminowane pozycje, tylko wypoży-

czone, tylko zarezerwowane lub wszystkie ewentualności na raz. Zobacz zrzut:

Zrzut 4c

Zrzut 4d
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Pozycje PRZETERMINOWANE zawsze pojawiają sie na poczatku listy i są zaznaczone 

na czerwono. System zawsze informuje nas przy danej książce czy audiobooku ile dni 

zostało do zwrotu książki/audiobooka (w przypadku WYPOŻYCZONYCH na granato-

wym tle) lub ile dni wypożyczenia zostało przekroczonych (w przypadku PRZETERMI-

NOWANYCH na czerwonym tle).

Zrzut 5
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HISTORIA 
Po kliknięciu w hasło HISTORIA na panelu użytkownika wyświetla się lista wszystkich 

pozycji, jakie kiedykolwiek wypożyczyliśmy z biblioteki. Książki, audiobooki  i inne ma-

teriały biblioteczne pojawiają się na tej liście dopiero, gdy je zwrócimy. Poniżej zrzut 

takiej przykładowej listy z konta czytelnika:

Można wybrać 10, 25, 50 lub 100 pozycji wyświetlanych na 1 stronie. W prawym dol-

nym rogu, pod tabelą wyświetla się także ilość stron z pozycjami naszej historii wypo-

życzeń i zwrotów. Historię można wydrukować lub wysłać mailem.

Zrzut 6
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USTAWIENIA
Po kliknięciu w USTAWIENIA na panelu użytkownika wyswietla nasze zapisane dane: 

a/Dane osobowe czytelnika: imię i nazwisko, zarejestrowany adres email, numer  
karty czytelnika i rodzaj czytelnika (uczeń, nauczyciel, przcownik szkoły)

b/ Można w tym panelu zmienić hasło, login oraz email.

W USTAWIENIACH  znajduje sie także informacja o możliwości zmiany danych oso-
bowych. W tym celu należy udać się do biblioteki. Jedynie bibliotekarz może dokonać 
takich zmian na koncie.

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW 
BIBLIOTECZNYCH

Materiały biblioteczne, to min.: książki, audiobooki, filmy, czasopisma, mapy i wszyst-
ko, co można znaleźć w bibliotece. Najczęściej czytelnicy wypożyczają książki i audio-
booki. W systemie e-biblio można wyszukać dowolną pozycję praktycznie z każdego 
miejsca, ponieważ wyszukiwarka jest widoczna cały czas (porównaj wszystkie zrzuty od 
1 do 5). Wystarczy wpisać autora, tytuł, fragment tytułu albo słowo kluczowe. 

Na stronie głównej katalogu znajduje się tabelka z najczęściej wypożyczanymi książka-
mi. Sa to pozycje automatycznie wybierane przez system na podstawie statystyk (Zob. 
zrzut 2a, 2b na stronie 6.) Wystarczy kliknąć wybraną grafikę i zarezerwować  pozycję. 

Zanim dowiecie się, jak rezerwuje się książki, zajmiemy się wyszukiwaniem. Oto kilka 
zrzutów programu z rekordami wyszukiwań:
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Zrzut 7a

Wyszukiwanie w wyszukiwarce wewnętrznej  
programu e-biblio

Jak widać na powyższym zrzucie (zrzut nr 7a), do wyszukiwarki został wpisany wyraz 
siłaczka. Program e-biblio wyszukał wszystkie pozycje, które w tytule mają wyraz si-
łaczka. Wynika z tego, że jest ich kilka...Pod wyszukiwarką czytamy informację : ZNA-
LEZIONO 5 REKORDÓW. Oznacza to, że w naszej bibliotece znajduje się 5 różnych 
opisów bibliograficznych zawierających słowo siłaczka. Te opisy mogą dotyczyć poje-
dynczych wydań opowiadania Siłaczka Stefana Żeromskiego lub zbiorów opowiadań, 
wśród których znajduje się opowiadanie Siłaczka Stefana Żeromskiego, lub innych 
opisów nie dotyczacych opowiadania Stefana Żeromskiego Siłaczka, ale zawierających  
w tytule wyraz siłaczka.
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W tym widoku (zrzut 7a) można :

1/ Wybrać konkretną pozycję (po kliknięciu w tytuł pozycji, pojawi sie nowy widok: 
zrzut 7b).

2/ Dowiedzieć się jaki to rodzaj pozycji - w tym wypadku jest to książka.

3/ Dowiedzieć się kto jest autorem opowiadania, w którym roku książka została wy-
dana, ile sztuk znajduje się w bibliotece (w tym przypadku 15 szt.), ile sztuk jest aktual-
nie wypożyczonych (w tym przypadku 0 szt.), dowiedzieć się, że jest to lektura szkolna.

4/Odłożyć pozycję na półkę .

5/ Zarezerwować książkę w bibliotece.

6/ Wyszukać pozycję w bardziej zaawansowany sposób, co jest czasem potrzebne,  
gdy poszukujemy konkretnej książki, np. wydanej w konkretnym wydawnictwie lub 
roku.

Zrzut 7b
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W widoku jak na zrzucie 7b  możemy dowiedzieć się więcej na temat wybranej pozycji. 
Ten widok to opis bibliograficzny książki (w tym przypadku Siłaczki Stefana Żerom-
skjiego). Opisy są bardziej lub mnie rozbudowane. Z opisu możemy dowiedzieć się nie 
tylko kto książkę napisał, przetłumaczył, ale także kiedy została wydana, przez jakie 
wydawnictwo, ile ma stron, jak jest duża, czy ma ilustracje  i kto te ilustracje wykonał.
 
W tym widoku (zrzut 7b):
1/ Tytuł pozycji

2/ Opis bibliograficzny.

3/ Ikonki: książka, logo portalu, na którym można czytać tę książkę on line, oznacze-
nie ikonką lektury.

4/ Okładka wydania.

5/ Tu można odłożyć na półkę lub zarezerwować w bibliotece.

6/ Ilość egzemplarzy dostępnych w naszej bibliotece do wypożyczenia; ilość wypoży-
czonych aktualnie egzemplarzy; poniżej w tabeli wyszczególnione numery egzemplarzy 

oraz ich sygnatury biblioteczne.

Wyszukiwanie w zestawieniach bibliograficznych

Materiały biblioteczne można wyszukiwań także według zestawień bibliograficznych, 
przygotowanych przez bibliotekarza. Na chwilę obecną zestawienia bibliograficzne 
jeszcze nie są gotowe, ale można już co nieco wyszukać tym sposobem.

Zestawienia bibliograficzne mają ułatwiać czytelnikowi poruszanie się po wirtualnej 
bibliotece, w której nie widać właściwie książek, są same rekordy, symbole, opisy... 
Trudno się w tym czasem połapać, a wyszukiwać też trzeba się nauczyć.

Aby wyszukać według zestawień bibliograficznych trzeba z panelu manu głównego wy-
brać zakładkę ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE lub LEKTURY lub PODRĘCZNI-
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KI. Po kliknięciu w wybraną kategorię zestawień bibliograficznych wyświetli się nowy  
widok w systemie (zrzut 7c):

Zrzut 7c

Następnie, gdy wybierzemy np. pierwszą pozycję BAŚŃ/BAJKA i klikniemy w nią, po-
każe się widok, jak na zrzucie 7d. Wynika z tego, że w tym spisie bibliograficznym pod 
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hasłem BAŚŃ/BAJKA znajdują się obecnie 2 pozycje: Ogród bajek : dzieci czytają oraz 
Bajka o kapciuszku czyli Jak to z wdzięcznością było:

Zrzut 7d

I tu zatrzymajmy sie na chwilę... 

Pod tabelą znajdują się znane już z wielu miejsc programu e-biblio ikonki półki na 
wirtualne książki i rezerwacji książki. Ale można także tę listę bibliograficzną wydruko-
wać/zapisać jako plik PDF lub wysłać mailem  - wystarczy kliknąć w ikonkę drukarki 
czy kopertę.

Trzeba zawsze pamiętać o dokonaniu wyboru właściwej pozycji żeby dodać na półkę 
lub zarezerwować w bibliotece. Do tego celu służy, znany już pewnie z innych zrzutów 
prostokącik w ostatniej kolumnie tabeli. Trzeba po prostu kliknąć w ten prostokącik  
i w ten sposób dokonać wyboru książki.

Po kliknięciu w wybrany tytuł, otworzy się opis bibliograficzny, jak na zrzucie 7b  
ze str.14.
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REZERWOWANIE MATERIAŁÓW
BIBLIOTECZNYCH

W systemie e-biblio można zarezerwować książkę/audiobook z domu. Wystarczy wy-
szukać potrzebną pozycję w katalogu, dokonać rezerwacji i poczekać na potwierdzenie 
z biblioteki. Książka będzie czekała na czytelnika 7 dni w bibliotece, jeżeli nie jest aktu-
alnie wypożyczona. W tym wypadku należy udać się do biblioteki i odebrać zamówioną 
książkę lub audiobook. Jeżeli materiał jest wypożyczony, system powiadomi czytelnika, 
który zarezerwował książkę/audiobook, gdy zostanie zwrócony. Wtedy także w ciągu 7 
dni można odebrać zamówiony egzemplarz. To bardzo łatwe, wygodne i przyjemne, 
prawda?

Jak to w praktyce wygląda?
Najpierw trzeba wyszukać interesującą pozycję w katalogu. Można ją sobie odłożyć na 
półkę, albo od razu zarezerwować. Trzeba zawsze przy wyborze egzemplarza kliknąć  

w ikonkę rezerwacji
i poczekać na potwierdzenie z biblioteki. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane 
przez system na email podany przy rejestracji do e-biblio. Wtedy możemy zajrzeć na 
nasze konto i sprawdzić, jak wygląda stan naszej rezerwacji (zrzut 8a i po kliknięciu  
w przycisk WIĘCEJ - zrzut 8b).

Zrzut 8a
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Zrzut 8b

Na zrzucie 8b widać więcej szczegółów dotyczących aktualnych rezerwacji. Jeżeli książ-
ka jest aktualnie wypożyczona, ale rezerwacja została potwierdzona przez bibliotekę, 
wtedy na czerwonym pasku przy zarezerwowanej pozycji pokaże się informacja: JE-
STEŚ 1 W KOLEJCE (zob. pozycja nr 1 na zrzucie 8b). Natomiast w przypadku, gdy 
książka jest dostępna do wypożyczenia, na czerwonym pasku przy zarezerwowanym 
egzemplarzu system wyświetla informację DO ODBIORU ZOSTAŁO 7 DNI (zobacz 
poz. 2 na zrzucie 8b). Trzeba na ten fakt zwrócić szczególną uwagę, gdyż po tym termi-
nie rezerwacja jest automatycznie anulowana przez system e-biblio.

Inaczej wygląda informacja o rezerwacji niepotwierdzonej - wyślwietla się ona na gra-
natowym pasku, a jej treść brzmi: JESZCZE NIE ZAAKCEPTOWANO REZERWACJI 
(ostatnia pozycja z listy na zrzucie 8b).

PAMIĘTAJ! Zarezerwowaną książkę lub inny materiał biblioteczny, musisz odebrać 

osobiście w bibliotece. Egzemplarz zarezerwowany nie jest jeszcze wypożyczony.
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PODSUMOWANIE
Na koniec kilka istotnych uwag.

Pamiętaj zawsze o wylogowaniu się z katalogu on line, gdy z niego nie korzystasz. Chro-
nisz w ten sposób swoje dane osobowe.

Katalog e-biblio jest publiczny, a to znaczy, że czytelnicy z innych szkół mogą także do 
niego zajrzeć. Co prawda nie mogą wypożyczyć książki z naszej biblioteki, ale mogą 
podejrzeć jakie zbiory posiadamy w bibliotece szkolnej.

Szanuj innych czytelników - jeżeli chcesz zarezerwować książkę, zawsze ją odbieraj, 
albo - jeśli się rozmyślisz- anuluj rezerwację.

To samo dotyczy wypożyczonych egzemplarzy, szczególnie tych chętnie pożyczanych.
Oddawaj książki w terminie i w takim stanie, w jakim je wypożyczyłeś.

Jeżeli zdarzyło ci się książkę uszkodzić lub zgubić, postaraj się poszukać podobnej  
w księgarni i odkupić ją. Biblioteka szkolna nie przyjmuje ekwiwalentów pieniężnych, 
a jedynie egzemplarze książek lub audiobooków w zamian za zagubione lub zniszczone.

Życzę przyjemnego korzystania z systemu e-biblio. Z katalogu można korzystać także 
w bibliotece szkolnej. Jeżeli nie wszystko jest jasne, zapraszam na konsultacje do bi-
blioteki.

Katarzyna Krasowska
nauczyciel bibliotekarz
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