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Katalog on-line

Droga dostępu do katalogu poprzez 
komputer:

Strona główna szkoły – www.mechanik.rac.pl

1 sposób:

Zakładka: Niezbędnik         Katalog biblioteki

2 sposób:

Zakładka: Życie szkoły Biblioteka    Baza książek       
 Katalog biblioteki

http://www.mechanik.rac.pl/


  

I SPOSÓB



  

II SPOSÓB



  

Otwiera się strona katalogu 



  

Katalog on-line

Droga dostępu do katalogu poprzez 
telefon:

Strona główna szkoły – www.mechanik.rac.pl

http://www.mechanik.rac.pl/


  

Rozwijasz listę zakładek (górny róg – ikonka trzy 
równoległe linie)



  

Szukasz napisu „Baza książek” i klikasz



  

Klikasz w napis „Katalog biblioteki”



  

Otwiera się strona katalogu 



  

Przeglądanie katalogu on-line 
bez logowania się do programu

● Z katalogu bibliotecznego można korzystać bez logowania 
się do programu. 

    Z tego poziomu możesz się tylko zorientować czy książka   
    jakiej szukasz znajduje się w naszej bibliotece.



  

Wyszukiwanie

Do wyszukiwania w katalogu OPAC służy jedno pole 
wyszukiwawcze. 

Podczas wprowadzania poszukiwanej informacji system 
generuje automatyczne podpowiedzi. Po wprowadzeniu w 
pole wyszukiwania informacji kliknij ikonkę z lupą lub naciśnij 
na klawiaturze komputera Enter. 

Wybranie poszukiwanego hasła z listy podpowiedzi 
spowoduje wykonanie automatycznego wyszukiwania.



  

Możliwe jest zawężenie listy z wynikami 
wyszukiwania

Aby wykonać to:

● przed uruchomieniem wyszukiwania - wybierz jeden 
z indeksów wyszukiwawczych: „Wszędzie”, „Autor”, „Tytuł” 
lub „Temat” (dostępnych obok ikonki lupy),

● po uruchomieniu wyszukiwania - za pomocą  filtrów 
znajdujących się po lewej stronie listy wyników.

Naciśnięcie ikonki lupy bez wprowadzania hasła do 
wyszukania spowoduje pojawienie się listy wszystkich 
tytułów dostępnych w księgozbiorze biblioteki.



  

Filtrowanie wyników

Katalog Online pozwala na filtrowanie listy 
wyników wyszukiwania tak abyś mógł szybciej 
dotrzeć do poszukiwanego dzieła. 

Dostępne filtry wyszukiwawcze to:
● Rodzaj dokumentu
● Autor
● Temat
● Wydawca
● Rok wydania



  



  



  

LOGOWANIE 
DO PROGRAMU

MOL NET+
(OPAC)



  

Informacje ogólne
OPAC to publicznie dostępny katalog biblioteki przeznaczony dla jej 
czytelników.

Na stronie głównej witryny znajdziesz wyszukiwanie oraz top-listy 
przedstawiające popularne tytuły (listy są aktualizowane codziennie).

Na górze znajdziesz nawigację, a w niej:

● Link do zestawień utworzonych przez bibliotekę,

● Przycisk pomocy (uruchamia krótki przewodnik po zawartości 
danej podstrony),

● Przycisk logowania się,

● Wybór języka witryny.

Po zalogowaniu otrzymujesz dostęp do dodatkowych funkcji 
związanych ze swoim profilem (historia i bieżące wypożyczenia, lista 
zaległości oraz wykonanych rezerwacji). Możliwość rezerwacji 
pojawi się przy egzemplarzach dopiero gdy będziesz zalogowany/a.



  

Od dnia 01 września w bibliotece CKZiU nr 2 „Mechanik” jest już 
założone Twoje konto biblioteczne wg danych podanych przy 
rekrutacji. 

Na Twoim koncie będą na bieżąco nanoszone Twoje 
wypożyczenia, a gdy zbliżać się będzie termin zwrotu z automatu 
na Twojego maila program biblioteczny MOL NET+ prześle 
przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu. W tym czasie 
możesz dokonać prolongaty (przedłużenia książki).

Po zapoznaniu się z tą prezentacją aktywuj swoje konto 
biblioteczne ze strony czytelnika (ta czynność jest 
obowiązkowa!), byś mógł/mogła w pełni korzystać z programu w 
okresie nauki.



  

Jak zalogować się na konto czytelnika?

Wystarczy kliknąć w ikonkę kluczyka w prawym górnym 
rogu i zalogować się 

Aby móc zalogować się na swoje konto w katalogu, musisz 
najpierw podać swój adres e-mail (jest to ten sam, który 
podałeś przy zapisywaniu się do szkoły). 
Mail ten będzie Twoim loginem.

Jeśli masz już ustawione hasło dla tego e-maila, 
możesz do razu zalogować się do katalogu biblioteki. 
Dla wszystkich programów w tym systemie logowania 
możesz używać tego samego loginu i hasła.



  

Wpisujemy te same dane jak w e-dzienniku!



  

Po udanym zalogowaniu, w prawym górnym rogu, pod 
ikonką rakiety zobaczysz tekst - „Witaj, i Twoje imię”



  

Profil użytkownika

„Twoje konto” zawiera wszystkie dane dotyczące Twojego 
konta bibliotecznego. Informacje te są dostępne tylko po 
zalogowaniu się.

„Twoje konto” zawiera następujące karty:

    Profil – czyli Twoje podstawowe dane.
    Wypożyczenia – Twoje aktualne wypożyczenia.
    Zaległości – lista Twoich zaległych tytułów.
    Rezerwacje – lista zarezerwowanych przez Ciebie     

 tytułów.
    Historia wypożyczeń – lista wszystkich wypożyczanych 

przez Ciebie tytułów.



  



  



  



  

Rezerwacje

Rezerwacji podlega egzemplarz wybranego tytułu. 

Aby dokonać rezerwacji musisz zalogować się, wyszukać 
interesujący Cię tytuł, a następnie przejść do listy 
egzemplarzy gdzie widoczny jest przycisk „Rezerwuj”.

Rezerwacja jest możliwa tylko wtedy, gdy wybrany 
egzemplarz jest dostępny.

Status Twojej rezerwacji, jak i termin jej wygaśnięcia będzie 
widoczny w Twoim koncie.



  

Jak dokonać rezerwację książki



  



  

UWAGA!
Twoje konto biblioteczne już istnieje w systemie, a aktywacja 
tego konta z Twojej strony jest obowiązkowa!!!

(W systemie widać, czy Twoje konto jest już aktywne...)

JEŻELI MASZ PROBLEM 
Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SWOJEGO 
KONTA BIBLIOTECZNEGO - Przyjdź do 

biblioteki – pomożemy!



  

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 

Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ !
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