
РЕЗЕРВУВАННЯ та ПРОДОВЖЕННЯ 

Щоб скористатися можливістю самостійного бронювання бібліотечних матеріалів та продовження 
терміну повернення позичених матеріалів, потрібно спершу створити Електронний кабінет читача 
(ЕКЧ). 

ІНСТРУКЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ ЧИТАЧА 

Відкрий веб-сайт www.szukamksiążki.pl. У верхній частині сторінки натисни SIGH IN/LOG IN. 

 

З’явиться нове вікно. Вибери розділ праворуч. Зазнач відповідь YES. 

 

Тебе попросять обрати громадянство та країну (зазнач „other” та вибери „Ukraina”), а також вказати 
номер карти читача бібліотеки (пам’ятай, що номер карти - це не лише цифри, але й префікс CKPiDE/1/ 
або інший, у випадку вказання під час реєстрації карти з іншої бібліотеки). Придумай свій логін та пароль. 
Після реєстрації Ти отримаєш прохання про вхід у свій Електронний кабінет читача. 



 

Якщо забудеш пароль/логін свого ЕКЧ, просто натисни на посилання „I forgot my login/password”, 
(https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/remainder), щоб скинути ваші дані доступу. 

САМОСТІЙНЕ БРОНЮВАННЯ 

Після входу на www.szukamksiążki.pl (введи логін та пароль, придумані під час реєстрації). 

 



 

Якщо Ти зареєстрований/-а лише в одній бібліотеці, система зразу припише Тебе саме до неї та 
автоматично перенесе до каталогу бібліотеки. 

У каталозі шукаєш матеріали, які Тебе цікавлять за назвою чи автором. 

 

Пам’ятай, якщо Ти зареєстрований/-а в декількох бібліотеках, які працюють у системі MAK+ або хочеш 
переглянути фонд інших бібліотек, натисни логотип „Szukam książki”. Програма перенесе Тебе на головну 
сторінку, де зможеш знайти бібліотеку в іншій місцевості. 

Після пошуку з’явиться список примірників та бібліотек, які їх мають. Також, відображається інформація 
про те, де книга зараз доступна. 



 

Якщо вибрана позиція є в наявності, біля неї появиться інформація „Checked in”. Тоді її можна 
забронювати. 

 

З’явиться повідомлення: „You have reserved the item: [заголовок]. Ти отримаєш сповіщення електронною 
поштою про бронювання від своєї бібліотеки”. Після того, як бібліотекар прийме замовлення, замовлені 
матеріали будуть доступні протягом 5 днів, а Ти отримаєш інформацію електронною поштою. 
Зарезервовані книги слід забрати у місці зберігання. 

У разі, коли вибрана позиція має статус „Cheked out”, замовлення буде оброблено після повернення від 
попереднього читача. Ти отримаєш повідомлення, що обрана позиція вже доступна та можна по неї 
зголоситись протягом 5 днів. 



 

Одночасно, можна зарезервувати максимально 2 книжки та 3 журнали на термін не більше 1 місяця. 

АНУЛЮВАННЯ РЕЗЕРВАЦІЇ / ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ПОВЕРНЕННЯ 

Після входу в Електронний кабінет читача (у верхній частині сторінки натисни SIGH IN/LOG IN), з’являться 
усі позиції, які були Тобою позичені та зарезервовані. 

Зарезервовані позиції можна самостійно анулювати з Електронного кабінету читача. Все, що потрібно 
зробити – це зайти в „Reserved” і натиснути „cancel”. 

 

Читач може це зробити в будь-який зручний для нього час. Якщо бажаєш продовжити період 
повернення, натисни біля позиції, яка Тебе цікавить „extend”. Період повернення буде автоматично 
продовжений на наступні 30 днів (рахуючи з моменту продовження). Кожне продовження можна 
виконати максимально 2 рази. Просимо пам’ятати, про продовження терміну повернення матеріалів до 
закінчення терміну повернення. Система автоматично блокує продовження терміну, коли термін 
повернення завершився, а також якщо книги зарезервовані іншою особою. 



 

У закладці „Borrowing history” можна переглянути історію позичених книжок. 

 

В закладці „My liblaries” Ти знайдеш список бібліотек, у яких маєш обліковий запис. Ти можеш змінити 
налаштування та вибрати головною ту бібліотеку, яку найчастіше відвідуєш. 

 

У закладці „Settings” можеш змінити інформацію про себе в „Reader’s data”, а також пароль чи елетронну 
пошту до свого „Account”. 

 


