Jak korzystać z katalogu
biblioteki XXI LO im. H. Kołłątaja

Oprócz intuicyjnego przeszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu), zalogowany
czytelnik uzyskuje:






możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje
o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych i przetrzymywanych
możliwość samodzielnej prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu o 14 dni)
automatycznie wysyłane powiadomienia mailowe (potwierdzenie rezerwacji, przypomnienie
o zaległościach)
możliwość rezerwacji zasobów biblioteki
podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości
czy zestawienia tematyczne.

Jak się zalogować?
1. Warunkiem zalogowania się w katalogu jest podanie adresu mailowego, który zostanie
zapisany w systemie MOL Net+ przez bibliotekarkę.
2. Po wejściu na stronę katalogu https://m002564.molnet.mol.pl
kliknij na ikonkę kluczyka w prawym górnym rogu.

3. Posługując się opcją „Załóż konto" podaj swój adres (taki jaki podałeś bibliotece), na który zostanie
wysłany link aktywacyjny.

4. Następnie sprawdź swoja pocztę internetową z nowa wiadomością i kliknij link w treści wiadomości.

5. Ustaw nowe hasło.
6. Ponownie wejdź na stronę logowania https://m002564.molnet.mol.pl wprowadzając swój e-mail
i hasło.
7. W przypadku zapomnienia hasła należy w formularzu logowania wpisać e-mail i wybrać opcję
„Przywróć dostęp".

„Twoje konto" zawiera:
 dane osobowe zalogowanego czytelnika
 informacje o wypożyczeniach, terminach zwrotu
 informacje o ewentualnych zaległościach
 informacje o zarezerwowanych pozycjach
 historię wszystkich wypożyczeń czytelnika

Jak zarezerwować książkę?
Aby dokonać rezerwacji musisz zalogować się, wyszukać interesujący Cię tytuł, a następnie przejść
do listy egzemplarzy gdzie widoczny jest przycisk "Rezerwuj".

Jak wyszukiwać w katalogu?
Do wyszukiwania w katalogu MOL Net+ służy jedno pole wyszukiwawcze. Podczas wprowadzania
poszukiwanej informacji system generuje automatycznie podpowiedzi. Po wprowadzeniu w pole
wyszukiwania informacji kliknij ikonkę z lupą lub naciśnij na klawiaturze Enter. Wybranie poszukiwanego
hasła z listy podpowiedzi spowoduje wykonanie automatycznego wyszukania.
Możliwe jest zawężenie listy z wynikami wyszukiwania.
 Przed uruchomieniem wyszukiwania możesz wybrać jeden z indeksów wyszukiwawczych (np. autor)



Po uzyskaniu wyniku wyszukiwania, za pomocą filtrów wyszukiwawczych znajdujących się po
lewej stronie listy zawężasz ich liczbę wybierając rodzaj dokumentu, autora, temat, wydawcę,
rodzaj bazy, rok wydania. Można korzystać z kilku filtrów jednocześnie. Wybrane przez Ciebie
filtry są widoczne ponad listą wyników wyszukiwania.

Do zobaczenia w bibliotece

