
NAJLEPSZA  

CZYTELNIA ONLINE 



IBUK Libra 

nowoczesna biblioteka w kieszeni 

22-23 września 2022 r. 

Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH 

Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece 



Mamy wiedzę i doświadczenie 

600 

Stoi za nami doświadczenie 14 lat pracy z bibliotekami  
w całym kraju 
 
Docieramy z ofertą do 600 bibliotek i instytucji 
 
 
Skutecznie integrujemy dostęp z VPN, Proxy i HAN 
(instytucji) 
 
 
myIBUK – jedno nowoczesne rozwiązanie - wirtualna półka 
dla użytkownika ibuk.pl oraz libra.ibuk.pl 
 
 
Największa oferta publikacji naukowych i popularno- 
naukowych w Polsce dostępna 24/7 

Doświadczone zespoły w bibliotekach 
 
Zorientowanych na rozwój i oddanych 
pracy bibliotekarzy 
 
Ludzi, którzy tworzą wyjątkowe 
księgozbiory 
 
Pasjonatów, którzy nie boją się nowych 
technologii  
 
Ekspertów potrzeb czytelniczych  

Mamy też Was 



Wciąż się rozwijamy!  
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CO SIĘ ZMIENIŁO? 



IBUK Libra platforma przyjazna użytkownikowi 

• Wygodne sprawdzenie dostępności tytułu  
w innych instytucjach lub złożenie propozycji  
dokupu w mojej bibliotece poprzez „Uzyskaj 
dostęp” 

 
• „Moja półka” nowe miejsce czytania książek, 

bez przechodzenia do myIBUK 
 

• Po zalogowaniu widoczne na ekranie głównym 
linki do 4 ostatnio czytanych książek oraz link 
do książki miesiąca 

• Koniec z przełączaniem się między 
zasobami bibliotek 
 

• Czytelnik widzi cały zasób bibliotek  
w jednym miejscu „książki w moich 
bibliotekach” 
 

• Łatwo sprawdzisz do kiedy masz 
      dostęp do tytułów w danej bibliotece 



Zalogowany może więcej 
Nowe karty: 

„Moja półka” użytkownik może tutaj  
znaleźć dodane do półki tytuły, bez 
przechodzenia do konta myIBUK 

„Słowniki” użytkownik może uzyskać  
w tym miejscu informacje lub dostęp do 
Wielkiego Słownika pol-ang  
i ang-pol PWN OXFORD   

„Książki w moich bibliotekach” 
użytkownik zalogowany widzi  
i przeszukuje zasób swoich bibliotek, do 
którego ma dostęp 

„Wszystkie książki” użytkownik może 
przeszukiwać cały zasób IBUKA Libry, 
ponad 50 tys. tytułów 

„Ostatnio przeglądane przez Ciebie” to sekcja 4 tytułów, które użytkownik 
przeglądał (przycisk f5 odświeża sekcję) 

Książka miesiąca dla 
wszystkich 
zalogowanych 
użytkowników 



Odświeżona półka myIBUK 

Pod symbolem „i” wciąż 
można znaleźć takie 
funkcje jak m.in. 
usuwanie publikacji z 
półki myIBUK lub znaleźć 
pełen opis 
bibliograficzny  



Adresy DOI w IBUKU Librze 

Każdy wydawca może w 
panelu iformat, deponując 
książkę lub czasopismo do 
IBUKA Libry, dodać adres 
DOI publikacji, dzięki czemu 
nasza platforma staje się 
miejscem udostępniania w 
ramach Open Science 
opisów bibliograficznych  
i metadanych 



. 

Certyfikat WCAG 2.1 w IBUKU Librze 

W lipcu 2021 roku platforma IBUK Libra 
otrzymała  c e r t y f i k a t    d o s t ę p n o ś c i na 
podstawie audytu przeprowadzonego przez 
Entera Studio WWW. 
 
Serwis jest w pełni i bez barier dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób 
narażonych na wykluczenie cyfrowe. 
 
Polecamy korzystanie z IBUKA Libry osobom 
starszym czy słabowidzącym. Dzięki myIBUK 
czytanie staje się łatwiejsze. 



. 

Tutoriale 



Aplikacja IBUK Libra 



Dziękuję za uwagę!   
 
Zapraszam na libra.ibuk.pl 

 

 

 

Anna Radoszewska, anna.radoszewska@pwn.pl  

Wydawnictwo Naukowe PWN 

IBUK Libra 
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