
1

Zamawianie i rezerwacja książek 
przez Internet

• Zarejestruj się do Biblioteki WEZiT 

poprzez link ZAPISY
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1.  Rejestracja ze strony WEZiT

lub

Na stronie Biblioteki WEZiT  należy wybrać opcję ZAPISY
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Wypełnij wszystkie wymagane pola
Pamiętaj, wybierasz :

• Wydział EZiT Jelenia Góra
• Wypożyczalnia JG
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Wprowadź kod z obrazka

• wyślij formularz
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Identyfikator

• Proces rejestracji dobiegł końca.

• Zapamiętaj numer swojego konta
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Pamiętaj ! 

• Masz 14 dni na aktywację konta w Wypożyczalni 
budynek A,  II pi ętro,  pokój 79 a

• Po aktywacji możesz zamawiać książki przez Internet.
W tym celu przejdź do katalogu OPAC
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Katalog OPAC - logowanie

Zaloguj się do katalogu
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Logowanie

• Żeby zalogować się do katalogu należy wpisać nr konta 
i hasło a następnie potwierdzić swoje dane (OK).
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Zmiana hasła

Hasło zostało wygenerowane automatycznie, należy je 
zmienić
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Wyszukiwanie w katalogu

Pola według których można przeszukiwać zasoby Biblioteki to:

• Tytuł

• Autor

• Szukanie po słowach kluczowych
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Zamawianie książek do wypożyczenia

Wypożyczać można tylko te książki, które mają status Dostępna
i lokalizacjęMagazyn (Jelenia Góra). Należy wykonać akcję
Zamów

Zamów
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Wybierz miejsce dostarczenia : 
Wypożyczalnia JG
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Jeżeli zamawiasz tylko jedną książkę zaznacz ją i 
kliknij polecenie Wyślij zamówienie
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Jeżeli zamawiasz więcej książek zaznaczasz wszystkie 
książki, które chcesz wypożyczyć i klikasz polecenie wyślij 

zamówienie
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Wysłano Twoje zamówienie
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Jeżeli  książka jest wypożyczona, możesz ją
zarezerwować
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Rezerwacja
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Wylogowanie

Pamiętaj po zakończeniu korzystania z katalogu wyloguj się
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Odbiór książek

Książki można odebrać po  godzinie  od złożenia zamówienia 

w godzinach funkcjonowania wypożyczalni,

Książki zamówione poza godzinami funkcjonowania biblioteki 
można odebrać w kolejnym dniu roboczym wypożyczalni,

Pamiętaj , że przygotowane  zamówienie czeka na Ciebie 4 dni, po 
tym terminie zostaje ono automatycznie anulowane.
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Dziękuj ę za uwagę

Życzymy przyjemnego korzystania z naszych

zasobów


