
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU KOMPUTEROWEGO 

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

KROK 1. Wejdź na stronę: https://m027639.molnet.mol.pl/ 

Kliknij symbol kluczy „Zaloguj się” 

 

 

KROK 2. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania Vulcan. 

Zaloguj się, używając tego samego e-maila i hasła co w dzienniku elektronicznym. Opcja ta zadziała, jeśli do 

Twojego konta bibliotecznego podałeś/-aś ten sam e-mail, którego używasz do konta w dzienniku. 

Jeśli adres podany w bibliotece jest inny, należy kliknąć opcję „Załóż konto”. 

Nie wiesz, jaki adres jest przypisany do Twojego konta? Zapytaj bibliotekarza  

 

  

E-MAIL I HASŁO Z DZIENNIKA 

LUB 

ZAŁÓŻ KONTO 

https://m027639.molnet.mol.pl/


Gdy klikniesz „załóż konto”, we wskazane miejsce wpisz e-mail – ten, który jest przypisany do Twojego konta 

w systemie, zaznacz „Nie jestem robotem” i kliknij pole „Wyślij wiadomość”. 

Wejdź na swoją pocztę, otwórz wiadomość z systemu 

i kliknij podany w niej link, a wówczas pojawi się 

możliwość ustawienia hasła (należy je zapamiętać). 

 

Następnie trzeba ponownie wejść na stronę logowania (powtórzyć kroki 1 i 2) i zalogować się tymże e-mailem 

i swoim nowym hasłem. 

 

KROK 3. Tak wygląda katalog po zalogowaniu: 

 

 

KROK 4. WYPOŻYCZANIE 

Wyszukaj interesującą Cię pozycję, wpisując ją w pole wyszukiwania i kliknij „lupę” (lub wciśnij „Enter”). Pojawi 

się jeden lub więcej opisów danej pozycji (są to najczęściej różne wydania tej samej książki).  

Kliknij tytuł wybranego opisu. Jeśli zawiera on dostępne egzemplarze książki, wybierz jeden z nich, klikając 

„Rezerwuj”. Zawsze warto sprawdzić wszystkie opisy (najczęściej nie ma znaczenia, które wydanie pożyczamy). 

Tu pojawi się 

twoje imię. 

Klikając „domek” 

wrócisz do strony 

z polem „wyszukaj”. 

Tu możesz wpisać 

fragment tytułu książki 

lub nazwiska czy imienia 

autora. Wyszukiwarka 

będzie podpowiadać 

możliwe opcje. 

„Rakieta” to 

wylogowanie 

Tu możesz zobaczyć swoje 

wypożyczenia, przetrzymania, 

rezerwacje. 



REZERWACJA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA PRZEZ BIBLIOTEKARZA! Otrzymasz wówczas wiadomość mailową – 

od tego momentu możesz przyjść odebrać książkę ze szkoły. 

 

 

 

Możesz kliknąć  

właściwą 

podpowiedź i 

zatwierdzić „Lupą” 

lub klawiszem 

„Enter”. 

Kliknij tytuł 

wybranego opisu 

Zarezerwuj wybrany 

egzemplarz. 

Jeśli klikniesz tu, 

system sam wybierze 

Ci egzemplarz.  



Tak wygląda wiadomość potwierdzajaca: 

 

Książka, którą chcesz, jest aktualnie wypożyczona? Kliknij pole „Ustaw się w kolejce”. Gdy poprzedni czytelnik 

zwróci książkę, automatycznie utworzy się rezerwacja dla Ciebie. Po jej potwierdzeniu przez bibliotekarza, 

dostaniesz wiadomość mailową i możesz odebrać książkę. 

 

Kolejka do rezerwacji może liczyć maks. 3 osoby. Jeśli jest zajęta, trzeba zaczekać, aż zwolni się miejsce. 

 

KROK 5. PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWROTU (PROLONGATA). 

Kliknij znaczek „Twoje konto”.  

 



Kliknij zakładkę „Wypożyczenia” 

 

Znajdź wybraną pozycją i kliknij pole „Przedłuż termin”.  

 

Samodzielnie możesz przedłużyć daną książkę 1 raz (o 2 tygodnie). O dalsze przedłużenie trzeba prosić 

bibliotekarza. Wyświetla się wówczas komunikat:  

 

 

Przedłużać można tylko wówczas, gdy nie minął termin zwrotu. Gdy termin minie, dany ezgemplarz przenosi się do 

zakładki „Zaległości”. O ewentualnie przedłużenie trzeba prosić bibliotekarza. 

 

 


