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SkSkłładanie zamadanie zamóówiewieńń
na nuty i ksina nuty i książążkiki



SkSkłładanie zamadanie zamóówiewieńń

katalog biblioteczny 
http://www.biblioteki.lodz.pl/

W celu złożenia zamówienia 
na nuty i/lub książki 

należy zalogować się do katalogu



Logowanie do kataloguLogowanie do katalogu

Login:
Numer legitymacji/indeksu
poprzedzony literami am*

Pin:
5 ostatnich cyfr numeru PESEL

*Państwa Pedagogów prosimy o kontakt z Biblioteką w celu pobrania numeru Login.



Korzystanie z kataloguKorzystanie z katalogu

Podczas wyszukiwania materiałów należy korzystać z odnośników/linków 
umieszczonych na stronie WWW, a nie z przycisków nawigacyjnych przeglądarki



Zamawianie egzemplarzyZamawianie egzemplarzy

Po odnalezieniu wybranego tytułu 
należy kliknąć w link:
Zamów egzemplarz…

oraz potwierdzić zamówienie klikając  
w link:
Odbiór w Bibliotece Głównej



Kontrola zamKontrola zamóówiewieńń i wypoi wypożżyczeyczeńń

Lista zamówionych 
oraz wypożyczonych egzemplarzy 
znajduje się w sekcji Moje konto



Kontrola zamKontrola zamóówiewieńń i wypoi wypożżyczeyczeńń

UWAGA: Po kaUWAGA: Po każżdym wypodym wypożżyczeniu yczeniu 
oraz zwrocie wypooraz zwrocie wypożżyczonych materiayczonych materiałłóów w 

nalenależży bezwzgly bezwzglęędnie dnie 
skontrolowaskontrolowaćć stan swojego kontastan swojego konta!

oraz
niezwłocznie sygnalizować wszystkie nieprawidłowości 

w działaniu systemu.

��Nie naleNie należży zamawiay zamawiaćć jednorazowo wijednorazowo więęcej nicej niżż 6 egzemplarzy6 egzemplarzy
nut i ksinut i książążek.ek.

��Wszystkie zamWszystkie zamóówione egzemplarze nalewione egzemplarze należży odebray odebraćć
najpnajpóóźźniej niej trzeciegotrzeciego dnia po zdnia po złłoożżeniu zameniu zamóówienia, wienia, 
po tym terminie zampo tym terminie zamóówienie zostanie anulowane.wienie zostanie anulowane.



ZamZamóówione egzemplarze mowione egzemplarze możżna odebrana odebraćć
zgodnie z nastzgodnie z nastęępujpująącym harmonogramem:cym harmonogramem:

Poniedziałek-czwartek:
Zamówienia odebrane w godz. 930 - 1100

są realizowane tego samego dnia od godz. 1230

Zamówienia odebrane po godz. 1100

są realizowane od godz. 930 następnego dnia.

Piątek
Zamówienia odebrane w godz. 930 - 1100

są realizowane tego samego dnia od godz. 1230

Zamówienia odebrane w godz. 1100 - 1600

są realizowane tego samego dnia od godz. 1700

Zamówienia odebrane po godz. 1600

są realizowane od godz. 930 w poniedziałek 
lub od godz. 1000 w sobotę, w którą Biblioteka jest czynna.

OdbiOdbióór zamr zamóówionych materiawionych materiałłóóww





Zapraszamy do korzystania Zapraszamy do korzystania 

z Biblioteki!z Biblioteki!


