
kochamy świat literatury

szukamy informacji n/t książek, muzyki, filmów, audiobooków 
gromadzonych w bibliotekach i zbiorach prywatnych 

dzielimy się opiniami, sugestiami, uwagami

            zarządzamy własnymi zbiorami

           spotykamy się w.bibliotece.pl

portal e-usług bibliotecznych

                                                   DLA CZYTELNIKÓW
Informacje ogólne

Portal w.bibliotece.pl jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych 
wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach 
prywatnych, tj. książek, płyt, filmów, audiobooków, e-booków i innych. 

Celem portalu jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek. Społeczność tę 
tworzą miłośnicy świata literatury - czytelnicy,  pracownicy bibliotek,  wydawcy, księgarze,  pracownicy informacji  naukowej, 
bibliofile, antykwariusze, studenci i inni.

Podstawę działania portalu stanowi Katalog Centralny zbiorów wielu polskich bibliotek publicznych i  naukowych. Katalog 
Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat,  
rok  wydania,  język,  rodzaj  materiału  i  in.).  Proces  wyszukiwania  umożliwia  stopniowe  filtrowanie  rezultatów,  wg  filtrów 
proponowanych przez system. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach 
konkretnej instytucji lub osoby.

Korzystanie  z  podstawowych  usług  portalu  nie  wymaga  rejestracji.  Usługi  dostępne  dla  niezarejestrowanych  lub 
niezalogowanych użytkowników portalu:

 przeszukiwanie zbiorów bibliotek z całej Polski lub określonej okolicy prezentowanych w Katalogu Centralnym
 przeglądanie opisów wyszukanych zbiorów
 informacja o lokalizacji wyszukanych egzemplarzy
 przeglądanie blogów, forum, ocen, recenzji, list i profili bibliotek, czytelników i wydawców w portalu.

Portal wyróżnia trzy grupy funkcjonalności, ze względu na potrzeby użytkowników do jakich są kierowane - są to: Biblioteki,  
Czytelnicy i Wydawcy. 

Konto Czytelnika - Usługi nieodpłatne

Rejestracja i posiadanie Konta Czytelnika (tzw. Konta Standard) w portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl jest bezpłatne 
i dostępne dla każdego. Korzystanie z usług bezpłatnych nie wymaga zawarcia żadnej umowy. Wystarczy zarejestrować się 
jako Czytelnik w portalu, odebrać wiadomość e-mail, kliknąć w link aktywacyjny i zalogować się w portalu. Od tego momentu 
Czytelnik może korzystać z funkcjonalności swojego Konta Standard w portalu w.bibliotece.pl.

Funkcje dostępne w ramach Konta Standard:
 prezentowanie własnych prywatnych zbiorów (książki, muzyka, filmy, audiobooki i inne), o ile ich opisy znajdują 
się w Katalogu Centralnym, 
 graficzna forma prezentacji  zbiorów Czytelnika w postaci tzw. wirtualnych regałów z okładkami zbiorów (do 
wykorzystania łącznie 200 miejsc dla okładek na 4 wirtualnych regałach),
 udział w dyskusjach i grupach tematycznych,
 zamieszczanie ocen, recenzji i komentarzy interesujących zbiorów (książek, filmów, muzyki i innych),
 udział w tematycznych forach dyskusyjnych (tj. w forum),
 prowadzenie własnego bloga i komentowanie blogów innych Użytkowników,
 zdalny zapis do Biblioteki udostępniającej tę funkcję,
 rezerwowanie i zamawianie wybranych materiałów z Biblioteki oferującej taką możliwość,
 tagowanie,
 dostęp do poczty wewnętrznej,



 dostęp do usługi "Polecamy" czyli do listy zbiorów rekomendowanych przez portal, sugerujących Czytelnikowi 
(na podstawie jego upodobań) które zbiory mogą go jeszcze zainteresować,
 dodawanie skanów okładek do Katalogu Centralnego.

Portal umożliwia zarejestrowanym Czytelnikom zakup audiobooków i e-booków.

Konto Premium - oferta rozszerzona
     

Rozszerzeniem oferty dla Czytelników jest Konto Premium.
Porównanie usług oferowanych przez portal w.bibliotece.pl w ramach Konta Standard i Konta Premium:

Nazwa usługi
dostępność usługi 

w ramach bezpłatnego 
Konta Standard

dostępność usługi
w ramach Konta Premium

prezentowanie kolekcji własnych prywatnych zbiorów (książki, 
muzyka, filmy, audiobooki i inne), o ile ich opisy znajdują się 

w Katalogu Centralnym, w graficznej formie w postaci 
tzw. wirtualnych regałów z okładkami zbiorów

   maksymalnie 
   200 miejsc dla okładek 

na 4 wirtualnych 
regałach

nielimitowana liczba 
  wirtualnych regałów 

i umieszczanych 
na nich zbiorów

udział w dyskusjach, 
grupach tematycznych i forum       

zamieszczanie ocen, recenzji i komentarzy interesujących zbiorów 
(książek, filmów, muzyki i innych)       

prowadzenie własnego bloga i komentowanie blogów 
innych użytkowników       

zdalny zapis do Biblioteki udostępniającej tę funkcję, oraz 
rezerwowanie i zamawianie wybranych materiałów z Biblioteki 

oferującej taką możliwość       

tagowanie       

dostęp do poczty wewnętrznej       
dostęp do usługi "Polecamy" czyli do listy zbiorów 

rekomendowanych przez Portal, sugerujących Czytelnikowi (na 
podstawie jego upodobań) które zbiory mogą go jeszcze 

zainteresować
      

dodawanie skanów okładek do Katalogu Centralnego       
dodawanie opisów (tj. katalogowanie) nowych zbiorów, które nie 

posiadają opisu w Katalogu Centralnym i prezentacja ich w swoich 
zbiorach (na swoich wirtualnych regałach)   

możliwość wydruku spisu swoich zbiorów   

automatyczny generator szablonów do wystawiania 
swoich zbiorów na serwisach aukcyjnych   

aplikacja do zarządzania własnymi zbiorami z rejestrem 
wypożyczeń książek znajomym i od znajomych

usługa dostępna
już w listopadzie br.

prezentacja regału w postaci funkcjonalnej listy z panelem 
zarządzania zbiorami   

Aby aktywować lub przedłużyć Konto Premium Czytelnik powinien:
a) zalogować się w Portalu na swoje Konto Czytelnika.
b) przejść do zakładki PROFIL - PREMIUM.
c) złożyć zamówienie na Konto Premium.
d) zapłacić za zamówienie za pośrednictwem Systemu Płatności - koszt 20 zł za 12 miesięcy od daty aktywacji.

Operator aktywuje usługę Konto Premium natychmiast po otrzymaniu informacji o pomyślnie przeprowadzonej transakcji.

Konto Premium może być też aktywowane kodem z kuponu. Aby aktywować Konto Premium kodem z kuponu Czytelnik 
powinien:

a) zalogować się w Portalu na swoje Konto Czytelnika.
b) przejść do zakładki PROFIL - PREMIUM.
c) w odpowiednie pola przepisać kod aktywacyjny i datę ważności z kuponu.
d) kliknąć przycisk "aktywuj".

W tym przypadku Konto Premium aktywowane jest automatycznie przez portal i ważne 12 m-cy od daty aktywacji.

Sokrates IT - Operator Portalu w.bibliotece.pl
ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań

tel.: 61 656 44 10, email: portal@sokrates-it.pl

 




