
MOL NET+
Jak aktywować KONTO CZYTELNIKA 

w katalogu biblioteki SP 109 ?



Twoja karta czytelnika 
została już przez 

bibliotekarza
uzupełniona 

adresem e-mail
identycznym jak 

w szkolnym OFFICE 365

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl

SP 109



Na szkolnej stronie ODSZUKAJ katalog online
w zakładce >OFERTA>>BIBLIOTEKA>>>KATALOG 

lub w bocznym prawym menu na szkolnej stronie głównej 



kliknij 

zaloguj się

a następnie załóż konto. 

Postępuj zgodnie z proponowanymi 
instrukcjami.



W oknie Tworzenie konta

wpisz swój adres e-mail, zaznacz opcję

Nie jestem robotem,

a następnie kliknij przycisk

Wyślij wiadomość.

Należy wprowadzić ten sam adres e-mail,
który został wcześniej wprowadzony do
bazy systemu MOL NET+. Przez
bibliotekarza.

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem
robotem rozwinie się okienko weryfikacji,
wykonaj polecane czynności (np. przepisz
kod z obrazka) i kliknij przycisk
Zweryfikuj.

UWAGA! 
Adres e-mail podajemy taki jak 

do szkolnej platformy do 
zdalnego nauczania inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij
odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Po zalogowaniu się do swojej poczty elektronicznej,
odbierz wiadomość, przeczytaj ją 
i kliknij ten odnośnik do strony,

na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Po kliknięciu odnośnika pojawi
formularz do aktywacji konta,

wówczas należy
wprowadzić swoje hasło.

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Wyświetli się 
strona 

Podsumowanie 
operacji

z komunikatem

o zmianie hasła.

Zamknij okno 
przeglądarki, 

a następnie 
uruchom ją 
ponownie.

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Przejdź na stronę logowania do systemu 
MOL NET+. W oknie logowania wprowadź

swój e-mail    i  utworzone hasło, 

a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Tu wpisując autora , tytuł  lub temat 
możesz sprawdzić

- jakie książki są w szkolnej bibliotece

- czy są dostępne 

-zarezerwować wybraną książkę 



Tu znajdują się 
informacje dotyczące 

KONTA

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl



Kliknij ikonkę „Pomocy”, aby poznać możliwości Twojego konta

Profil użytkownika

• „Twoje konto” zawiera wszystkie dane dotyczące Twojego konta 
bibliotecznego. Informacje te są dostępne po zalogowaniu się.

• „Twoje konto” zawiera następujące zakładki:

• Profil – czyli Twoje podstawowe dane.

• Wypożyczenia – Twoje aktualne wypożyczenia.

• Zaległości – lista Twoich zaległych tytułów.

• Rezerwacje – lista zarezerwowanych przez Ciebie tytułów.

• Historia wypożyczeń – lista wszystkich wypożyczanych przez Ciebie 
tytułów.

Rezerwacje

• Rezerwacji podlega egzemplarz wybranego tytułu. Aby wykonać rezerwację 
musisz zalogować się, wyszukać interesujący Cię tytuł, a następnie przejść do 
listy egzemplarzy, gdzie widoczny jest przycisk „Rezerwuj”.

• Rezerwacja jest możliwa tylko wtedy, gdy system rezerwacji w danej 
bibliotece jest aktywny oraz gdy wybrany egzemplarz jest dostępny.

• Status Twojej rezerwacji, jak i termin jej wygaśnięcia, będzie widoczny w 
Twoim koncie.













Życzę udanego wirtualnego korzystania 
ze zbiorów biblioteki!

Zapraszam do odwiedzania jej „na żywo” 
gdy już będzie można! 

Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz

8 IX 2020 r. 

KONTAKT   tel. BIBLIOTEKA  22 277 11 33
biblioteka.sp109.waw@gmail.com

Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz  
emilkowska@eduwarszawa.pl
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