
Katalogi on-line
Instrukcja

Adres katalogu on-line : http://www.bpwlochy.waw.pl
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy udostępnia katalog on-line w dwóch wersjach: Aleph lub 
Primo, obie wersje zawierają te same dane.

Katalog on-line umożliwia przeglądanie informacji o wszystkich zbiorach Biblioteki oraz korzystanie 
z Internetowego Konta Bibliotecznego.

Aby korzystać z możliwości zamawiania zbiorów, przedłużania terminów, sprawdzania swoich 
wypożyczeń należy się zalogować w Katalogu on-line.

Katalog on-line Aleph 

Adres  http://www.bpwlochy.waw.pl/ zakładka KATALOGI ONLINE → Katalog Aleph

Logowanie:
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http://www.bpwlochy.waw.pl/


Wyszukiwanie zbiorów:
1) poprzez przeglądanie indeksów, czyli alfabetycznych list tytułów, autorów, tematów itp.

2) poprzez wyszukiwanie dowolnego słowa lub frazy w całym opisie publikacji
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Wyniki wyszukiwania:

Zamawianie zbiorów
Zamówienie na publikację można złożyć po zalogowaniu się do Internetowego Konta 
Bibliotecznego.
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Przed odejściem od komputera (zwłaszcza, gdy korzystasz z publicznych komputerów) KONIECZNIE 
zakończ sesję (opcja Wyloguj), aby inni użytkownicy nie mieli dostępu do Twego konta!
 

Po wylogowaniu się z Katalogu on-line system automatycznie otwiera okno z wyborem baz, 
umożliwiające wybór katalogów różnych bibliotek. Jeśli ponownie chcesz szukać w Katalogu 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy wybierz odpowiednią bazę.

 Katalog on-line Primo

Adres  http://www.bpwlochy.waw.pl/ zakładka KATALOGI ONLINE → Katalog Primo

Logowanie:
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http://www.bpwlochy.waw.pl/


Wyszukiwanie zbiorów:
1) poprzez wyszukiwanie dowolnego słowa lub frazy w całym opisie publikacji 

2) poprzez przeglądanie indeksów, czyli alfabetycznych list tematów, autorów, tytułów.

Zamawianie zbiorów
Zamówienie na publikację można złożyć po zalogowaniu się do Internetowego Konta 
Bibliotecznego.
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UWAGA!
1. Zgodnie z Regulaminem można jednorazowo zamówić  5 pozycji. 

2. Po zamówione publikacje można się zgłaszać dopiero, gdy pojawi się przy nich informacja, 
że są gotowe „Do odbioru” lub „Zarezerwowane do”. Bibliotekarze nie powiadamiają 
telefonicznie o rezerwacji zamówionych zbiorów. 

3. Zamówienia NIEODEBRANE w ciągu 2 dni są anulowane. 

4. Termin ważności zamówienia i rezerwacji jest liczony od dnia następnego po 
zarezerwowaniu książki dla Czytelnika. 

5. Dni, w których Biblioteka nie pracuje nie są wliczane do czasu rezerwacji. 

6. Bibliotekarze rezerwują książki w dniach i godzinach pracy Wypożyczalni. 

7. Jeśli ostatni dzień ważności rezerwacji przypada na dzień wolny od pracy biblioteki, termin 
ważności jest przesuwany na pierwszy dzień roboczy. 

Warszawa, 4.08.2017.
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