Strona pomocy: widok po wejściu na stronę: prosty; przejrzysty; przyciski/buttony do danych
tematów/zagadnień. Po wybraniu przycisku/buttonu przeniesienie do danej sekcji tematycznej.
Drodzy Czytelnicy,
w POMOCY znajdziecie informacje i podpowiedzi
jak poruszać się po platformie IBUK Libra i korzystać z dostępnych narzędzi

Logowanie

Strona
główna krok
po kroku

Wyszukiwanie
publikacji

Szybki podgląd
treści

Praca
z tekstem

Wymagania
systemowo sprzętowe

IBUK Libra:
 dostęp 24h/dobę
 szybki podgląd pełnych tekstów
publikacji
 nowoczesne narzędzia do pracy
z tekstem
 spersonalizowana sfera czytania
w chmurze

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w FAQ.
Jeśli masz uwagi lub sugestie odnośnie IBUK Libra, SKONTAKTUJ się z nami.
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Ad. Logowanie
IBUK Libra

Jesteś poza siecią instytucji

Jesteś w sieci instytucji

LOGOWANIE ZEWNĘTRZNE

OD RAZU KORZYSTASZ Z ZASOBÓW

Poprzez własny system autoryzacji instytucji
(Proxy, VPN, Han i inne)

Szybki podgląd treści

Poprzez powiązanie kodu PIN
z kontem myIBUK
ZOBACZ JAK TO ZROBIĆ
(schemat od Natalii )

Sprawdź, jakie masz możliwości przeglądania
publikacji i wybierz tryb, którego potrzebujesz
Logowanie do myIBUK

Czytanie i praca
z tekstem
ZOBACZ, JAK PRACOWAĆ
Z TEKSTEM (link)
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Ad. Strona główna krok po kroku.
1b












(0b) Wyszukiwarka i (0) drzewo
kategorii pozwalają odnaleźć
czytelnikowi publikację. Więcej o
tych funkcjach w zakładce
„Wyszukiwanie publikacji”.
(1) Tutaj sprawdzisz, w której
wirtualnej bibliotece się znajdujesz.
Komunikat „Brak bibliotek” oznacza,
że musisz znaleźć instytucję, która
umożliwia Ci dostęp do platformy
IBUK Libra oraz zalogować się do
wybranego zasobu (więcej na ten
temat w zakładce „Logowanie”).
Logując się poza siecią instytucji,
możesz w łatwy sposób odnaleźć jej
zasoby. Wystarczy rozwinąć pasek
(1) i wybrać „+DODAJ BIBLIOTEKĘ”
(1b) lub wybrać na stronie głównej:
„Wyszukaj bibliotekę” (2) .
W wyszukiwarce bibliotek znajdziesz
dane teleadresowe instytucji oraz
informacje, w jaki sposób się
logować w/poza siecią instytucji (3).
(4) Dzięki katalogowi możesz wybrać
dostęp do publikacji wykupionych
przez Twoją instytucję (5) lub
podgląd do wszystkich tytułów IBUK
Libra (6). Jeśli książki nie ma w
zasobach Twojej instytucji, zawsze
możesz zgłosić na nią
zapotrzebowanie. To tylko jedno
kliknięcie, a może sprawić, że
książka znajdzie się w zasobach
Twojej wirtualnej czytelni.
Jeśli jesteś zapisany do innej
biblioteki, która ma dostęp do IBUK
Libra, możesz zmienić zasób (7).

Tutaj zmieniamy
komunikat na:
1
0b

Jesteś w
wirtualnej strefie
wiedzy
IBUK Libra to
pierwsza w Polsce
platforma
zasobów
edukacyjnych dla
instytucji i firm.
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(8) Zawsze możesz sprawdzić, jakie
książki ostatnio przeglądałeś. Aby móc
korzystać z tej opcji, zaloguj się do
myIBUK.
(9) Tutaj znajdziesz informację o
najnowszych książkach zakupionych
przez Twoją instytucję.
(10) Sprawdź, która publikacja cieszy
się największym zainteresowaniem
wśród czytelników Twojej instytucji.
10
(12)Zobacz, jakie nowości pojawiły się
w IBUK Libra i zgłoś swojej instytucji
potrzebę ich zakupu.
(13) Tutaj znajdziesz najważniejsze
informacje dotyczące IBUK Libra m.in.:
kontakty, FAQ i regulamin.

12
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Ad. Wyszukiwanie publikacji
Wyszukiwanie publikacji

Wyszukiwarka

Brak publikacji w katalogu/Zgłaszanie
zapotrzebowania

Drzewo kategorii



Ad. Wyszukiwarka



1

2



(1) Wpisz tytuł, autora,
ISBN/ISSN lub słowo kluczowe
i znajdź publikację w
wyszukiwarce.
(2) Skorzystaj z
zaawansowanego
wyszukiwania publikacji.
(3)Po wpisaniu słów
kluczowych w wyszukiwarce,
możesz filtrować publikacje
po dacie wydania (możesz
zaznaczyć konkretny rok
wydania lub szerszy przedział
czasowy), wydawnictwach lub
języku.
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Ad. Drzewo kategorii


1


(1) Drzewo kategorii pozwala na
tematyczne wyszukiwanie publikacji.
(2) Po kliknięciu na dany zakres
tematyczny wyświetlą się podkategorie
wraz z aktualną liczbą publikacji.
(3) Klikając na strzałkę zawsze możesz
wrócić do głównego drzewa kategorii.
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Ad. Brak publikacji

1
2





TUTAJ TRZEBA ZMIENIĆ KOMUNIKAT:

(1) Jeśli widzisz taki komunikat, to
znaczy, że publikacja nie została
wykupiona przez Twoją instytucję.
(2) Jeśli chcesz zasugerować zakup tego
tytułu, wybierz „Zgłoś
zapotrzebowanie”

 Twoja instytucja nie wykupiła
dostępu do tej publikacji.
 Guzik: Zgłoś zapotrzebowanie.
 Wyrzucić: Zapotrzebowanie
zostanie zgłoszone
bibliotekarzowi.
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Ad. Szybki podgląd treści
1


3b





2

3a





4

5a


5c

5b

(1) Wybierz publikację i
kliknij na nią.
(2) Na ekranie wyświetli się
treść publikacji.
(3a) Po prawej stronie
znajdziesz skrócony opis
publikacji (3b), który możesz
rozwinąć. Dzięki temu
dowiesz się o czym jest
książka.
(4)Słowa kluczowe
umożliwiają szybkie
odnalezienie tematyki
publikacji.
(5a)(5b) (5c) Możesz
sprawdzić bibliografię
publikacji w kilku formatach.
(6) Za pomocą
interaktywnego spisu treści
możesz sprawdzać tytuły
rozdziałów i swobodnie
między nimi się
przemieszczać. Wystarczy
kliknąć na rozdział, a książka
otworzy się w tym miejscu!
(7) Możesz szczegółowo
przeszukiwać treść publikacji
i znajdować wybrane słowa
w całym tekście. Wystarczy
wpisać hasło do
wyszukiwarki.
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Ad. Zaawansowana praca z tekstem





Osobista półka książek w myIBUK umożliwia zaawansowaną
pracę z tekstem m.in.:






tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie
fragmentów książki
zaawansowane przeszukiwanie treści
sprawdzanie trudnych pojęć i słów (również
obcojęzycznych) w bazie wiedzy PWN
(słowniki/encyklopedie)
dostosowanie układu tekstu do każdego urządzenia
(laptop, tablet, smartfon)






1
2



2b

(1)Jeśli chcesz rozpocząć pracę
z tekstem, wybierz „+DODAJ
6b
DO PÓŁKI myIbuk”
(2)Jeśli masz już konto „Zaloguj się”, jeśli nie „Zarejestruj się”. W
POMOCY/Logowanie dowiesz
się, jak to zrobić.
(2b) Zobacz na filmie, jakie to
proste:
http://vimeo.com/53669607#
(3) Aby rozpocząć lekturę,
wystarczy kliknąć na książkę.
(4) Wybierając znak zapytania
(w poziomym lub pionowym
menu), możesz sprawdzić, do
czego służy dana funkcja półki
myIBUK i skorzystać z
zaawansowanego (5, 5b)
Centrum Pomocy.
(6) Narzędzie opcji pozwala
m.in. na zakończenie pracy i
wylogowanie się(6a);
(6b) włączenie i wyłączenie
urządzeń, z których w danej
chwili korzystasz;
(6c) powrót z myIBUK do
katalogu z publikacjami Ibuk
Libra.
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5b
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6b
9
6c

6c



Jak działają narzędzia



1



2
3
4

2a




5
3a

3b
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(1) ZAKŁADKA działa jak jej
tradycyjny odpowiednik.
(2) (2a) LUPA pozwoli Ci wyszukać
słowa
i frazy w całym tekście.
(3) (3a) Za pośrednictwem tego
narzędzia możesz dostosowywać
układ tekstu na ekranie. (3b)Widok
optymalny – pozwala
na automatyczne dostosowanie
układu tekstu do naszego ekranu
(ON- włączony; OFF-wyłączony).
(4) Klikając na tą ikonę znajdziesz
wszystkie elementy pracy
na tekście.
(5) Kiedy zaznaczysz dane słowo w
tekście, wyświetlą się różne
narzędzia. Wybierz te, których
potrzebujesz.
(6) Dzięki opcji ZAZNACZ możesz
dowolnie tagować, czyli dodawać
opisy do przeglądanych pozycji lub
zaznaczać istotne fragmenty
kolorem. Słowa kluczowe oraz kolory
pomogą Ci później odnaleźć istotne
elementy tekstu. System
zapamiętuje znaczniki i sam
podpowiada tagi.
(7) To narzędzie umożliwia
dodawanie własnych notatek do
wybranych fragmentów.
(8)Za pomocą BAZY WIEDZY szybko
sprawdzisz pojęcia
w słowniku i encyklopedii
(9)Udostępnij oryginalny fragment
tekstu na FB/Twitterze.
lub prześlij fragment tekstu
na dowolny adres email.
(10)Zobacz, jak prosta może być
praca z tekstem:
http://vimeo.com/53587389
(11) Centrum dokumentów pozwala
znaleźć wszystkie elementy pracy z
tekstem m.in.: zakładki, notatki,
zaznaczenia, tagi.
10
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(12) Kompendium pozwala zobaczyć
książkę, składającą się wyłącznie z
zaznaczonych przez Ciebie
fragmentów, do których możesz
przypisać tagi i notatki. W
kompendium możesz potem wybrać
tylko te fragmenty, które zostały
przez Ciebie oznaczone
odpowiednim tagiem.
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Ad. Wymagania systemowo-narzędziowe
1. Katalog IBUK Libra działa w każdej przeglądarce internetowej.
Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

2. Przeglądarki rekomendowane przez IBUK Libra:
 Szybki podgląd treści (bez logowania w myIBUK) jest możliwy w KAŻDEJ przeglądarce!
 Korzystanie z czytnika myIBUK, umożliwiającego zaawansowane prace z tekstem, wymaga
przeglądarek internetowych, które wspierają standard HTML5. Zalecamy aktualne wersje
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oraz Internet Explorer od wersji 10. Uwaga! Starsze
wersje Internet Explorer nie zapewniają wsparcia standardu HTML5 i wymagają zastosowania
wtyczki flashowej.
3. Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią internetową
o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy również
zezwolić na
wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript.

12

