Korzystanie z IBUK Libra
Wejście do serwisu zawsze przez http://www.libra.ibuk.pl
W roku akademickim 2017-2018 kody dostępu pozostają bez zmian. Nowych czytelników po
odbiór kodów PIN zapraszamy do Wypożyczalni Biblioteki Głównej im. Andrzeja Bartnickiego
Korzystanie w Bibliotece:
Z e-książek wykupionych przez Uczelnię można bezpłatnie korzystać w Bibliotece Głównej
im. Andrzeja Bartnickiego na wszystkich stanowiskach komputerowych dostępnych dla
czytelników. Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Można czytać teksty bez
logowania się do myIBUK.
Korzystanie w domu
Warunkiem korzystania z czytelni on-line IBUK jest posiadanie konta w Bibliotece Głównej
im. Andrzeja Bartnickiego oraz komputera z dostępem do Internetu w domu.
Aby aktywować dostęp należy:
1. Zgłosić się do Biblioteki i poprosić bibliotekarza o kod dostępu, umożliwiający
zalogowanie się w systemie ibuk.pl
2. Po powrocie do domu uruchomić przeglądarkę i wpisać adres platformy IBUK
www.libra.ibuk.pl
3. Wybrać opcję „zaloguj/zarejestruj się”
• kliknąć „zarejestruj się”
- wprowadzić swój adres e-mail,
- wpisać utworzone przez siebie hasło i zapamiętać je (musi się składać przynajmniej
z 6 znaków),
- przeczytać i zaakceptować regulamin (to bardzo ważne, żeby go rzeczywiście przeczytać,
wtedy uzyska się informację, na jakich zasadach udostępniane są na platformie
elektroniczne wersje książek)
• kliknąć „zarejestruj się”...
Konto myIBUK
Nowością w IBUK Libra jest konieczność jednorazowego założenia osobistego konta
myIBUK w celu korzystania z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem: zaznaczania
tekstu, wprowadzania zakładek, sporządzania notatek, tworzenia wirtualnej półki
z książkami, generowania bibliografii, korzystania ze słownika i encyklopedii.
Przy pierwszym wejściu (rejestracji) należy podać swój adres e-mail i utworzone
przez siebie hasło oraz dodatkowo kod PIN, który wiąże konto indywidualne z zasobami

wykupionymi przez Bibliotekę, czyli:
- zalogować się do serwisu
- z opcji (prawy, górny róg) należy wybrać „Moje biblioteki”
- nacisnąć na guzik „+ DODAJ BIBLIOTEKĘ”
- zaznaczyć opcję kod PIN i wpisać otrzymany kod
- naciśnąć „+DODAJ”
Podczas kolejnych logowań serwis automatycznie otworzy zasoby biblioteki.
Pomoc
Aby poprawnie przeprowadzić rejestrację, można również obejrzeć dwa filmy instruktażowe
znajdujące się w zakładce POMOC - lewy dolny róg na stronie: www.libra.ibuk.pl
Wymagania systemowo-sprzętowe
Zastosowana w IBUK Libra aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki.
Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Katalog IBUK Libra
działa w każdej przeglądarce internetowej. Korzystanie z czytnika myIBUK jest możliwe w
przeglądarce internetowej, która wspiera standard HTML5. Zalecamy używanie aktualnej
wersji Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari, jak również przeglądarkę Internet
Explorer od wersji 10.
Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią Internet
o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie
plików cookie oraz JavaScript. Aplikacja komunikuje się przy użyciu protokołu HTTP (port
80) oraz HTTPS (443). Aplikacja została przystosowana do działania także na urządzeniach
mobilnych o przekątnej ekranu min. 5", działających pod kontrolą systemu Android w
wersji min 4. oraz iOS min. 5.1.
Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres
http://www.reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web
Store. Na urządzeniach Apple zalecamy także dodanie aplikacji do ekranu początkowego.
Szczegółowe pytania dotyczące korzystania z czytelni IBUK prosimy kierować do dyżurujących
bibliotekarzy w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego.

