
 

Instrukcja korzystania z KATALOGU IBUKÓW Biblioteki Publicznej w Ursusie 

 

- na stanowiskach komputerowych w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie:  

Dostęp do KATALOGU IBUKÓW na stanowiskach komputerowych w placówkach Biblioteki Publicznej w 

Ursusie jest możliwy bez konieczności wpisywania kodu dostępu PIN.   

- Na stronie BP Ursus należy kliknąć ikonę KATALOG IBUKÓW a następnie kliknąć polecenie 

"ZAREJESTRUJ SIĘ" (po prawej stronie u góry ekranu). Wówczas pokaże się ramka gdzie należy wpisać 

email i do-wolne co najmniej 4-literowe hasło.  

- Po rejestracji należy się zalogować, klikając ikonkę „ZALOGUJ SIĘ”  (w prawym górnym rogu. Po 

otwarciu ikonki mamy do wyboru trzy sposoby logowania się – poprzez FACEBOOK, poprzez GOO-GLE 

oraz poprzez e-mail. Po wybraniu sposobu logowania się należy wpisać hasło, które podaliśmy przy 

poleceniu ZAREJESTRUJ SIĘ”. (przy następnych wejściach do katalogu rejestracja nie jest już będzie 

wymagana ale konieczne będzie każdorazowe logowanie).  Po zarejestrowaniu się zostaje utworzone 

nasze indywidualne konto „myIBUK” 

 

- na komputerze prywatnym, w domu  

Dostęp do KATALOGU IBUKÓW na komputerze prywatnym (np. w domu) jest podobny jak placówkach 

BP Ursus z ta różnicą, że na końcu procedury należy podać kod PIN otrzymany w placówce BP Ursus od 

bibliotekarza. Całość procedury korzystania z IBUKÓW na komputerze domowym jest następująca: 

- na stronie BP Ursus należy kliknąć ikonę KATALOG IBUKÓW a następnie kliknąć polecenie "ZA-

REJESTRUJ SIĘ" (po prawej stronie u góry ekranu). Wówczas pokaże się ramka gdzie należy wpisać 

email i dowolne co najmniej 4-literowe hasło.  

- Po rejestracji należy się zalogować, klikając ikonkę „ZALOGUJ SIĘ”  (w prawym górnym rogu. Po 

otwarciu ikonki mamy do wyboru trzy sposoby logowania się – poprzez FACEBOOK, poprzez GOOGLE 

oraz poprzez e-mail. Po wybraniu sposobu logowania się należy wpisać hasło, które podaliśmy przy 

poleceniu ZAREJESTRUJ SIĘ” (przy następnych wejściach do katalogu rejestracja nie jest już będzie 

wymagana ale konieczne będzie każdorazowe logowanie).  Po zarejestrowaniu się zostaje utworzone 

nasze indywidualne konto „myIBUK” 

Po założeniu konta należy w prawym górnym rogu wybrać ikonkę „Ustawienia” i  nacisnąć zakładkę 

„Moje biblioteki”.  

Po otwarciu zakładki „Moje biblioteki” kliknąć „Dodaj bibliotekę” i wówczas pojawi się miejsce na 

wpisanie kodu PIN. Należy w tym miejscu (w odpowiednie kratki) wpisać otrzymany od bibliotekarza 

kod PIN i kliknąć dodaj.  

W oknie „Moje biblioteki” pojawi się wówczas nazwa wybranej biblioteki np. Biblioteka Publiczna w 

Dzielnicy Ursus. 

UWAGA !!! 

KATALOG IBUKÓW NIE JEST DOSTĘPNY NA PRZEGLĄDARCE INTERNET EXPLORER.   

DO OBSŁUGI KATALOGU IBUKÓW WYMAGANA JEST JEDNA Z PRZEGLĄDAREK: Google Chrome, Mozilla 

Firefox lub Safari. Uruchomienie programu  wypożyczania IBUKÓW wymaga włączonej obsługi 

Javascript oraz Cookies. 


