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PRIMO VE 
LOGOWANIE  

I ZAMAWIANIE  

Opracowanie: 

Oddział Informacji Naukowej BU KUL 
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Logowanie do multiwyszukiwarki  
Primo VE 
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Instrukcja logowania dla Pracowników, Doktorantów  
i Studentów  KUL 

 
Przed pierwszym logowaniem  

do ExLibris Primo VE należy zmienić hasło czytelnika w 
swoim profilu na e-KUL 

 
Zmiana hasła 
czytelnika: 
-  po zalogowaniu 
się na e-kul należy 
wejść w zakładkę 
„Profil”,  
a następnie „Zmień 
hasło” 
- należy wybrać 
„Hasło czytelnika” 
- kolejne kroki są 
identyczne jak 
podczas zakładania 
konta 

 



- Osoby, które nie są związane z KUL i mają już konto 
założone w BU KUL, by zalogować się po raz pierwszy, 

otrzymują na e-mail link do zresetowania hasła. Kolejne 
zmiany hasła będą możliwe po zalogowaniu do Primo VE.  

Krok 1) W celu zmiany 
hasła należy kliknąć w 

„Menu” 

Krok 2) Następnie kliknąć „Karta 
biblioteczna” 

Krok 3) Dalej wybrać 
„Aktualne dane do 

logowania” 

Krok 4) Należy 
uzupełnić dane i 
kliknąć „Zapisz” 

Zmiana hasła po zalogowaniu do Primo VE  w przypadku 

osoby, która nie jest związana z KUL 

 
- Osoby, które nie są związane z KUL, a nie mają konta, 

mogą je założyć w Wypożyczalni Miejscowej BU KUL,  
po uzyskaniu zgody  

Dyrektora  Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 
 

 - Osobom, które będą chciały korzystać ze zbiorów tylko na 
miejscu,  będą zakładane konta w Czytelniach.  

 



Do multiwyszukiwarki Primo można zalogować się na dwa sposoby –  

przez e-KUL i Primo VE  
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1. Logowanie przez e-KUL 

Należy kliknąć w 
zakładkę 

„Narzędzia” 

Następnie kliknąć w 
zakładkę 

„Biblioteka” 
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2. Logowanie przez Primo VE  

www.bu.kul.pl 

Logowanie  
do ExLibris Primo 

VE 
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Do ExLibris Primo VE można także zalogować się, wpisując do 
wyszukiwarki internetowej: katalog.kul.pl 

katalog.kul.pl 
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Po przekierowaniu na stronę 
główną Primo VE, należy kliknąć w 

prawym górnym rogu ekranu 
„Zaloguj się” 
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następnie klikamy 
„Logowanie" 

W miejscu „ID Użytkownika" 
należy wpisać numer legitymacji 
łącznie z poprzedzającą go literą 

(zwykle jest to litera A, w 
przypadku duplikatu legitymacji 
będzie to kolejna litera alfabetu) 

lub numer karty  

W miejscu „Hasło" należy 
wpisać hasło do konta 
czytelnika w Bibliotece 
Uniwersyteckiej KUL 

Po kliknięciu w „Pomoc” 
następuje przekierowanie do 
linku z instrukcją zakładania 
konta bibliotecznego oraz 

zmiany hasła czytelnika 

Po wpisaniu „ID Użytkownika 
oraz „Hasła”, należy kliknąć 

„Logowanie” 

Po kliknięciu „Zaloguj się”, następuje przekierowanie  
do okna logowania 
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Po zalogowaniu następuje przejście na stronę główną  

Primo VE 
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Zamawianie książek 

W polu wyszukiwania 
należy poprawnie 

wpisać 
poszukiwanego 
autora, tytuł lub 

temat/słowa 
kluczowe 

Po wyszukaniu należy kliknąć w dany 
tytuł 
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Strona z rekordem egzemplarza  

Egzemplarz należy zamówić, 
klikając na „Zamówienie” na 

zielonym tle 

Informacje o 
lokalizacji 

Informacje o tytule, 
autorze, wydawcy, 

dacie publikacji, 
formacie i źródle 
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Formularz zamówienia 

Po wybraniu miejsca 
odbioru należy kliknąć 

„WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” 

Opcjonalnie 
można dodać 

komentarz 

Jeżeli mają być 
wprowadzone 

inne dane, 
należy kliknąć 

„RESETUJ 
FORMULARZ” 

Zamawiając egzemplarz, należy 
wskazać miejsce odbioru (np. 

Wypożyczalnia Miejscowa Biblioteka 
Główna KUL) . Elementy oznaczone 

czerwoną gwiazdką są obowiązkowe  
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Po prawidłowym złożeniu zamówienia 
pojawia się informacja zwrotna 
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Informacje dostępne po kliknięciu  

„Karta biblioteczna” 
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Prolongata 

W celu prolongowania egzemplarza należy kliknąć w 
menu, które znajduje się w prawym górnym rogu 

ekranu 
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Prolongować egzemplarz można także klikając w menu  
„Moje wypożyczenia” 

By prolongować egzemplarz, należy 
kliknąć  

„Karta biblioteczna” 
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Następnie należy kliknąć 
„Wypożyczenia” 
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W celu prolongowania należy 

kliknąć „PRZEDŁUŻ” 
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Zamawianie czasopisma   

W polu wyszukiwania 
należy poprawnie 

wpisać tytuł lub numer 
ISSN czasopisma 

Czasopisma można także zamawiać, używając pola 
wyszukiwania na stronie głównej  
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Po wyszukaniu należy 
kliknąć w poszukiwany 

tytuł 
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UWAGA! Z czasopism można korzystać jedynie na 

miejscu, w Czytelniach Biblioteki 

Po przejściu na stronę z opisem 
danego czasopisma należy wybrać 

lokalizację 
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W celu zapoznania się z 
zasobem czasopisma należy 

kliknąć  
„Wyświetl więcej” 
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Informacje dotyczące zasobu 
czasopisma 

Lokalizacja z 
sygnaturą 

czasopisma 
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Po zapoznaniu się z zasobem 
czasopisma można zamówić dany 

numer, klikając  
„Zamów inny zeszyt”  
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Formularz zamówienia czasopisma 

W celu poprawnego złożenia 
formularza należy wypełnić 

niezbędne dane dotyczące numeru 
czasopisma 

Po uzupełnieniu 
formularza należy 

kliknąć „WYŚLIJ 

ZAMÓWIENIE” 

Jeżeli mają być 
wprowadzone 

inne dane, 
należy kliknąć 

„RESETUJ 
FORMULARZ” 
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Po prawidłowym złożeniu 
zamówienia pojawia się informacja 

zwrotna 



Dziękujemy za uwagę 
oraz życzymy owocnej 

pracy 


