
 
 

IBUK Libra - serwis umożliwiający dostęp do polskich podręczników akademickich i książek 
naukowych z różnych dziedzin nauki opublikowanych przez największe wydawnictwa krajowe 
oraz naukowe wydawnictwa wiodących uczelni wyższych. Platforma udostępnia  publikacje 
specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i beletrystyczne w wersji elektronicznej.  
  Dostęp do platformy wymaga rejestracji i podania indywidualnego kodu dostępu, który 
wydawany jest dla każdego czytelnika w Bibliotece.   
  System nie zezwala na kopiowanie i drukowanie treści książek.  
 
1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. 
Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Przy wykupionych pozycjach pojawia się 
ikonka książki („czytaj”). Po jej naciśnięciu treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele 
możliwości pracy z tekstem. 

 
 
2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do 
zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece. Wszystkie istniejące konta zdalne (pary login: 
hasło) zachowują swoją ważność. 

 

 
 

 

 



Rejestracja: 

 

Na podany adres emailowy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem założenia konta. 

 

 

 

 



 

Po zalogowaniu wybierz opcję: Moje biblioteki, a następnie dodaj kod pin uzyskany  

w Bibliotece WSH, przez wybranie opcji: DODAJ KOD .  

  

 

Powiązanie kodu PIN z kontem myIbuk jest jednorazowe. 

 

Katalog:  

Dzięki katalogowi możesz uzyskać dostęp do publikacji WYKUPIONYCH przez Bibliotekę WSH 

oraz podgląd wszystkich tytułów udostępniannych przez platformę IBUK Libra.  

Jeśli książki nie ma w zasobie Biblioteki WSH, możesz zaproponować zakup. 

 

Bez logowania możesz sprawdzić, w której bibliotece znajduje się publikacja. Wystarczy 

wyszukać tytuł i kliknąć na „Listę bibliotek”. Wówczas zobaczysz zestawienie instytucji, które 

mają dostęp do danej publikacji. 

 



 

 

Wyszukiwarka publikacji: 

Wyszukiwarka oraz drzewo kategorii pozwolą zlokalizować interesującą Cię publikację. 

 

Wyszukiwarka dostępna na stronie http://libra.ibuk.pl/  aktualnie przeszukuje CAŁE TREŚCI 

PUBLIKACJI (zawartość książek). 

Po wpisaniu w wyszukiwarkę szukanego słowa: 

 

1. W wynikach wyszukiwania na pierwszym miejscu pojawią się publikacje, w których dane słowo 

znajduje się w tytule według poniższego klucza (oznaczone kropkami w kolorze czerwonym): 

- szukane słowo (nieodmienione) znajduje się w tytule jednowyrazowym i  wielowyrazowym, 

- szukane słowo w formie odmienionej znajduje się w tytule jednowyrazowym i wielowyrazowym, 

- kolejno pojawią się publikacje, w których szukane słowo nie znajduje się w treści publikacji. 

 

 
 

Liczba niebieskich kropek oznacza jak często dane słowo występuje w treści publikacji, liczba 
czerwonych kropek oznacza, iż słowo dodatkowo znajduje się w tytule. 

http://libra.ibuk.pl/


Zawartość biblioteki: 
 

 ostatnio przeglądane przez Ciebie – po zalogowaniu do myIBUK możesz sprawdzić, jakie 
książki ostatnio przeglądałeś; 

 ostatnio dodane do biblioteki - najnowsze książki zakupione przez Twoją instytucję; 

 najczęściej czytane w bibliotece – publikacje, które cieszą się największym 
zainteresowaniem wśród czytelników  Biblioteki WSH; 

 nowości w IBUK Libra – nowości, które pojawiły się w IBUK Libra.

 
 

Drzewo kategorii pozwala na tematyczne przeglądanie publikacji. Po kliknięciu na dany zakres 

tematyczny wyświetlą się podkategorie wraz z aktualną liczbą publikacji. Klikając na strzałkę  
możesz wrócić do głównego drzewa kategorii.  
 

 



Wybrana książka: 

Po wybraniu interesującej publikacji kliknij. 

 

 

  Po prawej stronie znajdziesz skrócony opis publikacji. Możesz sprawdzić bibliografię 
publikacji w kilku formatach (refWorks, BibTex, endNote, Netografia), które w prosty sposób 
można skopiować i dodać np. w przypisach pracy dyplomowej. Słowa kluczowe umożliwiają 
szybkie odnalezienie innych publikacji z tej tematyki. Kliknij i zobacz, które książki poświęcone są 
podobnemu zagadnieniu. 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! Uwaga! Niektóre publikacje (np. beletrystyczne) nie mają 
interaktywnego spisu treści. Możesz szczegółowo przeszukiwać treść publikacji i znajdować 
wybrane słowa w całym tekście. 
 

myIBUK 
 
Logując się do półki myIBUK, masz możliwość stworzenia własnej biblioteki z książkami, a także 
zaawansowanej pracy z tekstem, m.in.: tworzenia notatek, zaznaczania fragmentów itd. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKCJE: 

 

 Pierwsze kroki z IBUK Libra http://libra.ibuk.pl/bundles/librabrowser/files/libra-pomoc.pdf 

 Funkcje platformy IBUK Libra  https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI 

 Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN 

https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY 

 Osobista półka myIBUK  https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk 
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