
IBUK Libra 
WIRTUALNA CZYTELNIA 

Czytanie jeszcze nigdy nie było tak proste 



IBUK Libra 

Nowe możliwości dla Czytelników: 

 wirtualna czytelnia – ogólne informacje 

 IBUK Libra w domu  

 jak poruszać się po platformie: 

wyszukiwanie publikacji 

 szybki podgląd tekstu 

 narzędzia do pracy z tekstem 



IBUK Libra 

IBUK Libra: 

czytelnia udostępniająca książki w wersji 

elektronicznej 

pierwsza w Polsce czytelnia książek dla klientów 

instytucjonalnych 

inicjatywa Wydawnictwa Naukowego PWN 

ogólnopolski zasięg  

unikatowy zasób wiedzy profesjonalnej 

nowoczesne technologie i międzynarodowe 

standardy 

 

Informacje ogólne 



IBUK Libra w WBP w Poznaniu 

Czytelnicy mają dostęp  

do 460 publikacji (Z DOMU):  

renomowane wydawnictwa profesjonalne  

i akademickie 

publikacje dostępne w wersji elektronicznej 

możliwość szybkiego podglądu pełnych tekstów 

narzędzia do zaawansowanej pracy z tekstem 

dostęp online 24/7  

 

Ogólne informacje 



IBUK Libra 24/7 
Jak korzystać w domu 

KROK 1  
Pobierz kod PIN z biblioteki 

 

KROK 2 
Wejdź na www.libra.ibuk.pl 

 

KROK 3 
Zarejestruj/Zaloguj się i dodaj kod PIN 
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http://www.libra.ibuk.pl/
http://www.libra.ibuk.pl/
http://www.libra.ibuk.pl/
http://www.libra.ibuk.pl/


Strona główna 
Opcje i wyszukiwanie 

W katalogu można sprawdzić:  
•ostatnio przeglądane książki;  

•tytuły zakupione przez bibliotekę;  

•nowości i publikacje cieszące się 

największym zainteresowaniem  

wśród czytelników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie tytułów:  
 

•poprzez WYSZUKIWARKĘ (opcja 

zaawansowanego wyszukiwania: tytuł, 

autor, ISBN/ISSN, słowo kluczowe. 

Publikacje można filtrować po roku 

wydania, wydawnictwie i języku) 

•poprzez DRZEWO KATEGORII 

 
 

 

 

 
 



Szybki podgląd tekstu 

Po wybraniu publikacji (kliknięciu) na ekranie 

wyświetli się treść a po prawej stronie: 

• szczegółowe informacje o książce 

• rok wydania 

• bibliografia w pięciu formatach 

• słowa kluczowe 

 

Możliwości 

 



Szybki podgląd tekstu 

Interaktywny SPIS TREŚCI:  

umożliwia sprawdzanie tytułów rozdziałów 

i swobodnie przemieszczanie się po nich. 

Wystarczy kliknąć na rozdział, a książka 

otworzy się w tym miejscu. 

 

Możliwości 

WYSZUKIWANIE SŁÓW  

I FRAZ w całym tekście: 

wystarczy wpisać hasło  

do wyszukiwarki. Program 

wyświetli szukane słowa w całym 

tekście (spis po prawej wraz z nr 

stron; kolorystyczne wyróżnienie  

w tekście) 

 



Zaawansowane narzędzia do pracy z tekstem 

Aby rozpocząć pracę z tekstem, należy: 

•wybrać: DODAJ DO PÓŁKI myIbuk 

•zalogować się/zarejestrować 

•kliknąć na książkę  

 

 

 

 

Indywidualna półka myIBUK 



 ZAKŁADKA - działa jak jej tradycyjny 

odpowiednik 

 LUPA pozwala wyszukiwać słowa  

i frazy w całym tekście 

 opcja ZAZNACZ  pozwala wyróżnić  

fragmenty kolorem lub słowem kluczowym  

 możliwość tworzenia NOTATEK  

przy wybranych fragmentach 

 BAZA WIEDZY pozwala szybko 

sprawdzić pojęcia w słowniku i 

encyklopedii PWN 

Wybrane narzędzia 

Zaawansowana praca z tekstem 



Podsumowanie 

 Łatwy i przyjemny dostęp do książek 24/7 z domu! 

 Szybki podgląd treści! 

 Możliwość pracy z tekstem! 

 Intuicyjne narzędzia! 

 Nowoczesna technologia! 

 

 Dlaczego warto korzystać z IBUK Libra 


