Instrukcja dla użytkownika
Katalogu bibliotek UKSW
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1. Konto użytkownika
1.1. Aktywacja konta i logowanie
Konto w komputerowym systemie bibliotecznym Koha posiadają wszyscy studenci, doktoranci
i pracownicy UKSW. Aktywacja konta następuje podczas pierwszego logowania do katalogu,
w trakcie którego użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulaminy udostępniania zbiorów
bibliotek UKSW.

1) Wejdź na stronę katalog.biblioteka.uksw.edu.pl.
2) Kliknij na Zaloguj się (prawy górny róg strony).

3) Następnie kliknij na „Jeżeli posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować”.

4) Zostaniesz przekierowany na stronę do Centralnego
System Uwierzytelniania UKSW (CAS) - zaloguj się
(identyfikator i hasło jak do USOS).

2|Strona

5) W celu zakończenia aktywacji konta
przeczytaj i
zaakceptuj Regulamin
udostępniania
zbiorów
bibliotek
UKSW, który pokaże się w dodatkowym
okienku.

1.2. Logowanie za pomocą konta lokalnego
Konto lokalne jest przeznaczone dla osób uprawnionych do wypożyczania na zewnątrz,
a nieposiadających konta w CAS UKSW. Konto lokalne mogą posiadać:


użytkownicy z bibliotek tworzących System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa),



pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych,



doktoranci związani z UKSW osobą promotora,



profesorowie wizytujący UKSW,



emerytowani pracownicy UKSW.

Konto lokalne zakłada bibliotekarz systemowy. W tym celu należy zgłosić się do Wypożyczalni
Biblioteki Głównej na Dewajtis z dowodem osobistym. Wymagane jest też podanie adresu e-mail
i ewentualnie numeru telefonu.
Logowanie do konta lokalnego:
1) Wejdź na stronę katalog.biblioteka.uksw.edu.pl.
2) Kliknij na Zaloguj się (prawy górny róg strony).
3) Po kliknięciu na „Jeśli nie posiadasz konta w Centralnym Systemie Uwierzytelniania, tylko konto
lokalne, kliknij tu aby się zalogować”, pokaże się okno logowania. Użyj danych, które otrzymałeś
od bibliotekarza systemowego.
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1.3. Funkcje konta użytkownika
Po zalogowaniu do systemu Koha po lewej stronie ukaże się indywidualne menu, zaś na środku lista
wypożyczonych i zamówionych przez użytkownika książek.
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Za pomocą konta użytkownika można:











sprawdzać aktualny stan konta (zakładka “Wypożyczenia”),
sprawdzać ewentualne należności wynikające z przetrzymania książek (zakładka “Należności”)
zarządzać swoimi danymi osobowymi,
zamawiać książki (przejdź do Zamawianie),
rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone przez innego użytkownika i anulować rezerwacje
(przejdź do Rezerwowanie),
samodzielnie dokonywać prolongaty (przejdź do Prolongata),
przeglądać historię wyszukiwania,
przeglądać historię wypożyczeń,
przesyłać własne propozycje zakupów,
tworzyć listy wyszukiwawcze (przejdź do Listy wyszukiwawcze).

W celu zapewnienia należytej komunikacji prosimy uprzejmie o aktualizowanie swoich danych
osobowych, a szczególnie adresu e-mail. Na podany adres są przesyłane ważne powiadomienia
dotyczące: statusu zamówienia, terminu zwrotu, przetrzymanych pozycji. W celu zweryfikowania adresu
e-mail należy wejść do zakładki „Dane osobowe”, przejść do pola „Dane kontaktowe”….

… i kliknąć “Wyślij prośbę o aktualizację” - na dole strony.
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2. Karta biblioteczna
Funkcję karty bibliotecznej pełni:
1) legitymacja studencka,

2) legitymacja doktorancka.

3) karta dostępowa, wydawana pracownikom UKSW.
Pełnią one funkcję karty bibliotecznej, oprócz tego
umożliwiają dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych (w
ramach Centralnego Wydruku UKSW). Karty dostępowe
należy odbierać osobiście w Wypożyczalni Biblioteki
Głównej, ul. Dewajtis (pok. 309) w godzinach pracy
Biblioteki.

Używane poprzednio Karty czytelnika straciły ważność.

4) karta z kodem wydawana przez Bibliotekę Główną: emerytowanym pracownikom UKSW,
doktorantom spoza UKSW związanym osobą promotora, pracownikom naukowo-dydaktycznym
na umowach cywilno-prawnych - tzw. konto kaucyjne ważne przez jeden rok,
5) karta miejska (TYLKO w przypadku pracowników korzystających z BiblioWawy).

Wypożyczenia i zwroty możliwe są TYLKO przy użyciu „karty bibliotecznej”.
Studenci niestacjonarni, którzy nie posiadają ww. kart, a mają założone konto w USOS
UKSW, muszą okazać w Wypożyczalni zaświadczenie z danej jednostki.
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3. Wyszukiwanie
3.1. Wyszukiwanie proste
Pole wyszukiwania znajduje się w centralnym punkcie katalogu (na szarym pasku). W celu rozpoczęcia
wyszukiwania, wpisz słowo lub wyrażenie i naciśnij Szukaj (lub Enter).

Po prawej stronie (tuż obok przycisku Szukaj) znajduje się lista lokalizacji zbiorów. Standardowo lista
ustawiona jest na „Wszystkie biblioteki”, co pozwala na przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek
systemu biblioteczno-informacyjnego (Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych). W celu
przeszukiwania katalogu konkretnej biblioteki należy, kliknięciem na strzałkę, rozwinąć listę i dokonać
wyboru właściwej.

Po lewej stronie pola wyszukiwania (na tym
samym szarym pasku) znajduje się
okienko Przeszukaj. Pozwala ono na
zawężenie kryterium wyszukiwawczego.
Standardowo pojawia się opcja Katalog
biblioteki, która umożliwia przeszukiwanie
katalogu przez dowolne słowo lub
wyrażenie w całym opisie dokumentu. Po
rozwinięciu listy możemy dokonać wyboru
innego kryterium - Tytuł, Autor, Temat,
ISBN, Seria, Sygnatura.
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W polu wyszukiwania należy wpisać odpowiednio dla wybranych opcji:

Katalog biblioteki – dowolne słowo lub wyrażenie,

Tytuł lub Seria – cały tytuł, jego początek, bądź dowolne słowo
z tytułu,

Autor – samo nazwisko lub nazwisko i imię autora (w przypadku
wpisania inicjałów, część opisów może nie zostać znaleziona),

Temat – sam temat lub temat z określnikami – np. Biblioteki Polska

ISBN – dziesięcio- lub trzynastocyfrowy międzynarodowy
znormalizowany numer książki (bez łączników)

Sygnatura – jeśli znasz dokładną sygnaturę pozycji

Wyszukiwanie zatwierdza się klawiszem “Enter” lub klikając na “Szukaj”.

Otrzymane rezultaty wyszukiwania można ograniczyć stosując filtry
widoczne po lewej stronie ekranu (Dostosuj wyszukiwanie).
Do wyboru są następujące kategorie: Dostępność (Ogranicz
do
dostępnych
egzemplarzy),
Biblioteki
macierzyste
(z wyszczególnieniem poszczególnych bibliotek mających w zbiorach
wyszukane utwory), Typy dokumentów (książka, księgozbiór podręczny
itd.), Autorzy, Dzieło. Pozostałe filtry to: Język, Data Wydania, Seria,
Temat, Temat: Nazwa, Temat: Dzieło, Temat: Miejsce, Temat: Czas,
Gatunek, Lokalizacje.

Po zatwierdzeniu frazy wyszukiwawczej (przyciskiem “Szukaj”)
zobaczysz listę pozycji spełniających nasze kryteria wyszukiwania.
Wśród nich są zarówno te, które dostępne są do wypożyczenia,
wypożyczone i dostępne tylko na miejscu w Czytelni. Informacje te
zawarte są w polu „Status”.
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3.2. Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane polega na
precyzyjnym odnajdywaniu w katalogu
poszukiwanych publikacji. Należy podać
ich dane. Do dyspozycji są trzy okienka
wyszukiwawcze.
Każde
z
nich
wyposażone jest w rozwijaną listę
kryteriów: słowo kluczowe, temat, tytuł,
autor, wydawca, miejsce wydania, ISBN,
kod kreskowy.
Aby rozpocząć wyszukiwanie należy
określić co najmniej jedno z kryteriów. Im
więcej kryteriów zostanie określonych,
tym wyszukiwanie będzie skuteczniejsze.
Wyszukiwanie
zaawansowane
wyposażone jest dodatkowo w przycisk
“Więcej opcji”. Znajdują się tam
dodatkowe kryteria, których oznaczenie
pozwala zawęzić obszar wyszukiwania.
Stosując [+] lub [-] można dodawać lub
usuwać kolejne okienka wyszukiwawcze.
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Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji znajdujące się poniżej okna i rozwijane listy, w których można
określić dalsze kryteria wyszukiwania: zakres dat wydania, język, lokalizację i dostępność, sortowanie,
odbiorcę, zawartość, format, dodatkowe określenie zawartości dla dokumentów drukowanych.

3.3. Schowek
Zawartość schowka jest kasowana po wylogowaniu z konta.
Schowek jest miejscem, w którym użytkownik może tymczasowo zapisać swoje wyniki w trakcie trwania
sesji wyszukiwawczej. Aby tego dokonać przy wybranym opisie należy nacisnąć przycisk “Dodaj do
schowka”.

Po kliknięciu ukaże się komunikat o tym, że pozycja została dodana do schowka oraz
zostanie zmieniony status przy wybranej pozycji na “W schowku”.

Wybraną pozycję można usunąć ze schowka poprzez kliknięcie na przycisk “(usuń)”.

Zawartość schowka można sprawdzić:
1. klikając “Schowek” (w lewym górnym
rogu panelu),
2. a następnie na “Liczba pozycji
w schowku”.
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Szczegółowe informacje dotyczące pozycji dodanych do schowka pokazują się w nowym oknie.

Rekordami w schowku można zarządzać w następujący sposób:







wyświetlić szczegółowe dane wybranych rekordów,
wysłać zawartość schowka e-mailem,
pobrać i zapisać jako plik, możliwy do wykorzystania w menedżerze bibliografii,
wydrukować zawartość schowka,
dodać zawartość schowka do istniejącej już listy, bądź stworzyć nową,
zamówić i zarezerwować wybrane pozycje.

3.4. Listy wyszukiwawcze
W odróżnieniu od schowka, listy wyszukiwawcze pozwalają na trwałe zapisanie wybranych rekordów
(np. w celu stworzenia kwerendy).
Wszystkie utworzone listy są widoczne po zalogowaniu na konto użytkownika (po lewej stronie panelu)
obok schowka.

W celu utworzenia listy należy przy wybranych opisach kliknąć “Dodaj do list”. Następnie pokaże się
okienko, w którym można dodać pozycję do już istniejącej listy, bądź stworzyć nową. Listę można
oznaczyć, jako “Prywatną” lub “Publiczną”.
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Lista prywatna jest dostępna tylko dla tworzącego ją użytkownika.
Lista publiczna jest widoczna dla wszystkich użytkowników, ale to tworzący ją użytkownik decyduje,
w jaki sposób inni będą mogli edytować listę. Aby zarządzać uprawnieniami danej listy, najedź na "Listy",
kliknij "Zobacz wszystko", a następnie przy nazwie danej listy kliknij "Modyfikuj".

.
Wszystkie listy są widoczne po zalogowaniu na konto użytkownika (po lewej stronie panelu) tuż obok
schowka.
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Listami można zarządzać w następujący sposób:

stworzyć nową,

pobrać do formatów: RIS, BibText, ISBD, MARC,

wysłać e-mailem,

wydrukować,

zmieniać nazwę i typ,

usuwać wybrane rekordy z listy,

przenosić rekordy między listami,

zarządzać uprawnieniami do edytowania.

Zaznaczone pozycje należy dodać do listy przed
przejściem na kolejną stronę ze znalezionymi
rekordami, w przeciwnym wypadku wybrane rekordy
z bieżącej strony nie znajdą się na tworzonej liście.

4. Zamawianie
W celu zamówienia wybranej pozycji należy się zalogować, a następnie:
a) kliknąć na tytuł a potem przycisk “Zamów” (w kolumnie po prawej stronie opisu). Składając
zamówienie, należy sprawdzić czy dana pozycja ma status “Dostępna” lub “Dostępna (Tylko na
miejscu)”.
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LUB
b) bezpośrednio na przycisk Zamów.

W przypadku zamawiania czasopism, przed potwierdzeniem rezerwacji, konieczne jest wybranie
konkretnego rocznika.

Elektronicznie można zamówić tylko jeden
rocznik danego czasopisma. Na adres
e-mail użytkownika wysłane zostanie
potwierdzenie zamówienia. Potwierdzając
rezerwację należy zaznaczyć miejsce
odbioru.
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Prace dyplomowe i stare druki udostępniane są WYŁĄCZNIE po wcześniejszym złożeniu podania do
Dyrektora Biblioteki Głównej UKSW. Prace dyplomowe i stare druki można zamawiać wyłącznie za
pomocą rewersu papierowego. Udostępniane są na miejscu w Czytelni Głównej. Dowiedz się więcej na
temat zasad korzystania z prac dyplomowych.

4.1. Wypożyczanie
Zamówione książki można odebrać tylko w wypożyczalni biblioteki wskazanej podczas
składania zamówienia. Z czasopism oraz dokumentów ze statusem “Dostępny (Tylko na miejscu)”
można korzystać tylko w czytelni danej biblioteki.
Książki można odebrać w ciągu 3 dni. Po tym czasie książki są zwracane do magazynu.
Wypożyczenia i zwroty możliwe są TYLKO przy użyciu legitymacji lub karty dostępowej.
Kategorie czytelników, limit wypożyczeń oraz maksymalny czas, na jaki wypożycza się książki:

Kategorie czytelników
Student studiów stacjonarnych
Student studiów niestacjonarnych
Doktorant
Pracownik naukowy
Pracownik administracji
Pracownik biblioteki
Kadra zarządzająca
Rektorzy
Emerytowani pracownicy UKSW
Doktoranci związani z UKSW osobą
promotora
Pracownicy UKSW zatrudnieni na
podstawie umów cywilno-prawnych
Użytkownicy z bibliotek tworzących
System Wypożyczeń Warszawskich

Liczba
książek
5
5
15
15
5
10
15
20

Czas (ilość dni)

3

30

50 zł za 1 egzemplarz

5

90

50 zł za 1 egzemplarz

3

30

Kaucja

30
42
90
180
30
120
120
365 dni (1 rok)

Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za dzień zwłoki. Opłata finansowa nałożona za
przetrzymanie widoczna będzie w polu „Należności”.

4.2. Rezerwowanie
Książki ze statusem „Wypożyczono” można zarezerwować. Wówczas użytkownik trafia na listę
oczekujących (zgodnie z kolejnością złożenia zamówienia).
Gdy zarezerwowana książka zostanie zwrócona, użytkownik otrzyma powiadomienie mailowe
z informacją o możliwości jej odbioru.
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W celu rezerwacji danej pozycji należy postępować podobnie jak z zamawianiem książki dostępnej, czyli
zamówić ją, określić miejsce odbioru i kliknąć „Zamów”. Na adres e-mail zostanie automatycznie wysłane
potwierdzenie rezerwacji. Funkcją dodatkową jest określenie terminu, do którego rezerwacja ma
obowiązywać. Aby skorzystać z tej funkcji należy otworzyć “Więcej opcji” i określić datę oznaczając
“Zamówienie zbędne po”. Jeśli książka nie zostanie zwrócona przed wybraną datą, zamówienie zostanie
automatycznie anulowane.

W celu anulowania rezerwacji należy wejść na Konto użytkownika i w zakładce „Wypożyczenia”
przejść do „Zamówienia”. Każdą z zamówionych pozycji można anulować, zawiesić lub wznowić.
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4.3. Prolongata
Prolongata, czyli przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek, możliwa jest tylko wówczas, gdy
książka nie została zarezerwowana przez innych użytkowników. Prolongaty można dokonywać
najwcześniej 7 dni przed upływem terminu zwrotu. Dozwolone jest dwukrotne dokonanie prolongaty
na jedną książkę.
Niezależnie od uprawnień czytelnika, książkę można prolongować nie więcej niż dwa razy pod rząd,
każdorazowo na 30 dni. Termin dokonania prolongaty, w tym określonym czasie 7 dni, nie ma wpływu
na termin zwrotu prolongowanej pozycji.
Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia oraz
dokonania prolongaty.
Aby dokonać prolongaty należy na koncie użytkownika wejść w zakładkę „Wypożyczenia” (widoczną po
lewej stronie naszego profilu). Następnie spośród listy wypożyczonych książek zaznaczyć pozycję, którą
chcemy prolongować.
Komunikat o braku możliwości prolongowania pojawi się w przypadku:
 rezerwacji książek przez innego użytkownika,
 trwania poprzedniej prolongaty,
 przetrzymania książek i zablokowaniu konta,

Koha umożliwia prolongowanie wszystkich aktualnie wypożyczonych książek jednocześnie. Wystarczy
użyć przycisków „Prolonguj wszystko”. Jeśli przedłużenie terminu zwrotu dotyczy tylko wybranych
książek, należy je zaznaczyć i użyć przycisku „prolonguj zaznaczone”.
Przedłużenie potwierdzane jest wyświetleniem komunikatu „Prolongowane!”.

17 | S t r o n a

5. Powiadomienia elektroniczne
System Koha automatycznie wysyła powiadomienia na adres e-mail dotyczące:
 złożenia zamówienia/rezerwacji,
 anulowania zamówienia/rezerwacji,
 możliwości odebrania zamówionej książki,
 możliwości odebrania zarezerwowanej książki,
 odebrania zamówionej książki,
 dokonania zwrotu książki,
 zbliżającego się terminu zwrotu,
 dokonania prolongaty,
 przetrzymania publikacji (3, 7 i 30 dni po upływie terminu).

Oprac.: Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy, Biblioteka Główna UKSW
Wersja 3., ostatnia aktualizacja 19.10.2017 r.
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