
ZAMAWIANIE KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI

Poziom Ligi Mistrzów

1. Wejdź na stronę katalogu szkolnej biblioteki:
https://m002032.molnet.mol.pl/

2. W prawym górnym rogu znajdź ikonkę kluczy:

3. Kliknij na nią i zaloguj się na swoje konto.

Uwaga: wpisz adres mailowy, który zgłosiłeś wychowawcy na początku roku i który
jest w dzienniku elektronicznym (według tych adresów stworzyłam Wasze konta w
katalogu). Hasło powinno być takie samo, jak do dziennika. Jeżeli nie zadziała, wpisz
nowe hasło. Jeżeli i to nie zadziała, skontaktuj się z bibliotekarzem.

4. Zadziałało? Teraz strona startowa katalogu powinna sama załadować się ponownie,
ale zamiast ikonki kluczyków będzie rakieta, a pod nią Twoje imię:

https://m002032.molnet.mol.pl/


5. W okienku “Wyszukaj” wpisz interesującą Cię frazę: autora książki, tytuł książki,
tematykę…

Już po pierwszych literach powinny zacząć wyskakiwać wyniki. Wybierz któryś z
nich.

- Szukanie wg autora: wyskoczą wszystkie tytuły książek tego autora oraz artykuły o
nim:

Żeby złożyć zamówienie, musisz kliknąć na tytuł. Strona przeniesie Cię do wykazu
egzemplarzy. Znajdź dostępny egzemplarz i kliknij “Rezerwuj”:



Może się zdarzyć, że interesująca Cię książka jest wypożyczona. Wtedy musisz
ustawić się do niej w kolejce:

- Szukanie według tytułu książki: wyskoczy interesujący Cię tytuł oraz książki z nim
powiązane.

Kliknij na tytuł. Jeżeli książka jest dostępna, zarezerwuj ją. Jeżeli nie, ustaw się w
kolejce lub poszukaj czegoś innego.



- Szukanie według tematyki: wpisz, co Cię interesuje.

Klikaj na tytuły i sprawdzaj, czy książki są dostępne. Jeżeli tak, rezerwuj.



Poziom I ligi

1. Wejdź na stronę katalogu szkolnej biblioteki:
https://m002032.molnet.mol.pl/

2. Bez logowania się i zakładania konta wpisz w okienko to, czego szukasz.

3. Kliknij na wybrany tytuł, a gdy strona się załaduje, skopiuj link z adresu.
Na przykład poniższa książka ma taki link:
https://m002032.molnet.mol.pl/description/10748/nasza_mama_czarodziejka
_10748

4. Skopiowany link prześlij mailem do bibliotekarza.

https://m002032.molnet.mol.pl/
https://m002032.molnet.mol.pl/description/10748/nasza_mama_czarodziejka_10748
https://m002032.molnet.mol.pl/description/10748/nasza_mama_czarodziejka_10748


Poziom II ligi

1. Napisz do bibliotekarza mail z prośbą o wypożyczenie jakiejś książki.

Poziom III ligi

1. Poproś rodziców lub rodzeństwo, żeby zamówili i wypożyczyli książkę dla Ciebie.


