
 

EBL ebook Library  daje dostęp do 500 000 tytułów od ponad  400 wydawców  naukowych i 

akademickich (głównie anglojęzycznych). Baza daje dodatkowe możliwości użytkownikom, 

takie jak: 

 Zaawansowane narzędzia wyszukiwania 
 Wyszukiwanie pełnotekstowe  
 Możliwość korzystania ze wszystkich ebooków w trybie Online i/lub Offline 
 Darmowe przeglądanie (5-minutowy wgląd do każdej książki na platformie)  
 Spójne zasady zezwolenia na drukowanie i kopiowanie - 20% druk i 5% kopiowanie 
 Czytanie na głos 
 Eksportowanie notatek i zakładek  

Większość książek na platformie jest oznaczona żółtą ikonką. 

 Publikacje te można czytać przez 5 minut, po upływie tego czasu dostęp jest 

blokowany (pojawia się wówczas formularz - opcja wypożyczenia tytułu na 

określony czas).  Koszt wypożyczenia publikacji pokrywa Biblioteka Główna 

Politechniki Warszawskiej. 

 Każde zamówienie jest przesyłane do Wypożyczalni Międzybibliotecznej 

BGPW.  Pracownik Biblioteki podejmuje decyzję o wypożyczeniu danej 

publikacji, a następnie wysyła informację użytkownikowi na maila. 

Książki, które Biblioteka Główna zakupi na własność będą oznaczone  zieloną ikonką.  Można je 

czytać bez  żadnych ograniczeń  w dowolnej chwili.  

Jeżeli chcesz zaproponować zakupienie książki online do zbiorów BG PW, skontaktuj się z 

Oddziałem Gromadzenia  gromadzenie@bg.pw.edu.pl 

 

Warunki dostępu: 

Baza działa na zasadzie wypożyczalni książek elektronicznych. Aby wejść do bazy należy 

założyć indywidualne konto na platformie.  Konto można założyć z dowolnego komputera w 

sieci PW. Założenie konta spoza sieci PW wymaga akceptacji administratora. 

 

 

 



 

 Jeżeli chcesz założyć konto na platformie kliknij  Create new account 

 

 

 Uzupełnij formularz swoimi danymi, a następnie kliknij Create 

Uwaga! Hasło musi zawierać minimum 8 znaków: w tym dużą literę, cyfrę, znak 

specjalny  

 Hasło nie powinno zawierać danych wpisanych w polach: imię, nazwisko, username 

 Na adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny. Kliknij w link, aby aktywować 

dostęp do bazy   

 

 

 



Jak korzystać z platformy EBL? 

 Po zalogowaniu się zobaczysz stronę startową platformy.  

Możesz wyszukiwać korzystając z szybkiego wyszukiwania (Quick Search), wyszukiwania 

zaawansowanego (Advanced), możesz także szukać słów w pełnych tekstach (Full Text) 

książek lub wybrać książki przypisane do danej kategorii (Categories)  

 

 Po wykonaniu wyszukiwania zobaczysz okno  z wynikami wyszukiwania 

 

 



 Możesz zawęzić wyniki wyszukiwania (Refine Your Search) do roku wydania, języka oraz 

kategorii tematycznej korzystając z menu widocznego po lewej stronie 

 Jeżeli książka jest oznaczona żółtą ikonką, oznacza to że nie stanowi własności BG PW. 

Publikacje te można czytać przez 5 minut, następnie użytkownik może złożyć 

zamówienie na wypożyczenie danej pozycji.  Koszt wypożyczenia publikacji pokrywa 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.  

 Jeżeli książka jest oznaczona zieloną ikonką, wówczas oznacza to, że dana pozycja jest 

zakupiona przez bibliotekę na własność. Można ją czytać bez żadnych ograniczeń   

w dowolnej chwili. 

 Jeżeli chcesz zobaczyć więcej informacji dotyczących danej pozycji kliknij w jej tytuł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kliknij Read Online, jeżeli chcesz czytać książkę przez 5 minut. Jeżeli po upływie tego 

czasu nadal chcesz czytać daną pozycję, wówczas kliknij „Zamów przez Wypożyczalnię” 

 

 

 Po kliknięciu wyświetli się formularz  

    zamówienia, który należy wypełnić.   

  Wpisz  poprawnie swoje dane oraz  

  wybierz czas na, jaki chcesz wypożyczyć  

  daną książkę. Wszystkie zamówienia  

  są przesyłane do Wypożyczalni  

  Międzybibliotecznej BGPW 

 

 Pracownik Biblioteki podejmuje  

  decyzję o wypożyczeniu danej  

  publikacji, a następnie wysyła  

  informację użytkownikowi na maila. 
   

 

 

 

 



 

Jeżeli twoje zamówienie zostanie zaakceptowane, na email otrzymasz link do pełnego tekstu.  

Wypożyczone publikacje możesz czytać online (kliknij Read Online), lub offline (kliknij 

Download). Uwaga! Po ściągnięciu danej książki, będziesz miał do niej dostęp jedynie przez 

okres wypożyczenia. Po upływie tego czasu plik zostanie zablokowany. 

 

 
 


