
Instrukcja zamawiania zbiorów bibliotecznych przez Internet 

 
Zamówienie można złożyć wyłącznie na pozycje, które są wypożyczone przez innych czytelników.  

Nie można złożyć zamówienia jeśli egzemplarz znajduje się na półce w Bibliotece. 

Jak złożyć zamówienie na zbiory biblioteczne?  

Wystarczy wejść na stronę www.mgbp.pl i w obszarze Katalogi biblioteczne wybrać ALEPH 

następnie wpisać szukany tytuł, jako bazę do wyszukiwania wybrać Polkowice i kliknąć Szukaj.  

Składając zamówienie musimy wybrać konkretny egzemplarz,  
w tym celu wykonujemy poniższe kroki: 

 

Z listy wyszukanych pozycji wybieramy tą, która nas interesuje i klikamy na jej tytuł.  

Otworzy się kolejna strona, na której pod tytułem danej pozycji pojawi się link 

Lokalizacje/Dostępność/Zamówienie 

Po kliknięciu na ten link rozwinie  się okno, w którym będą widoczne egzemplarze  
ze wszystkich działów biblioteki wraz z informacją o jej dostępności lub wypożyczeniu (terminie 

zwrotu) oraz sygnaturze. 
Jeśli wybranego przez Ciebie egzemplarza nie ma na półce – posiada on status Poza biblioteką, 

wówczas prawej strony ramki w sekcji Opcje zamówienia pojawia się link Zaloguj się aby zamówić 
 

Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając  
Login i Hasło. Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem Zaloguj.  

Następnie na wyświetlonej liście ponownie odszukujemy pozycję, którą chcemy zamówić i klikamy 
Zamówienie  

Pojawi się jeszcze okienko ze szczegółami zamówienia i tam klikamy Zamów. 
Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo i pozycja została zamówiona pojawi się komunikat:  

Operacja powiodła się 

UWAGA!!! Czytelnik może zamówić przez Internet jednorazowo 3 książki. 
Zamówione książki od momentu powrotu do Biblioteki czekają na odbiór 3 dni!!! 

Prosimy sprawdzać czy zamówiona książka wróciła do Biblioteki. Można to zrobić logując się  
na swoje konto, dzwoniąc lub przychodząc do Biblioteki. 

Jeśli na koncie uzupełnione jest pole z adresem e-mail wówczas informacja o realizacji zamówienia 
wysyłana jest również na maila. 

Usuwanie zamówień 
Jeśli chcesz usunąć zamówienie zaloguj się na swoim koncie bibliotecznym.  

W sekcji Moje konto, należy kliknąć zakładkę Zamówienia, następnie  
z wyświetlonej Listy zamówień wybieramy tą pozycję, z której chcemy zrezygnować i klikamy Anuluj  

Pojawi się okienko z pytaniem „Czy na pewno chcesz anulować zamówienie ?”  
klikamy Ok i zamówienie zostaje usunięte. 

 
Uwaga: Nie można samodzielnie usunąć zamówienia, które czeka na odbiór w Bibliotece.  

W tym celu musisz skontaktować się z bibliotekarzem telefonicznie lub osobiście. 
 

http://www.mgbp.pl/

