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Zamawianie publikacji 
niedostępnych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Skorzystać z usługi mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Jeżeli w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL nie ma 

poszukiwanej publikacji, istnieje 
możliwość zgłoszenia jej zakupu. 

Można to zrobić na 2 sposoby.

Opcja zgłoszenia zakupu przez 
katalog Primo VE nie obejmuje  

czasopism (zakup jest 
procedowany w formie 

przetargu).

Utworzenie zgłoszenia nie jest 
jednoznaczne z zakupem pozycji 

przez Bibliotekę. 
 Decyzja zostanie przesłana na 

adres e-mailowy użytkownika.  
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… następnie rozszerzamy listę wyników wyszukiwania, 
wybierając »Połączone katalogi«, w ten sposób zostaną 

przeszukane katalogi innych bibliotek, które używają 
systemu ALMA.

Sposób nr 1: Wyszukiwanie proste (podstawowe)

Poszukiwany tytuł należy wpisać w katalogu Primo VE, korzystając z 
opcji „Połączone katalogi”. 

Wpisujemy  poszukiwanego 
autora, tytuł lub numer 

ISBN…
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Wybór publikacji z listy wyników wyszukiwania 

Po wyszukaniu należy kliknąć w dany tytuł.
Zalecamy wybranie najbardziej aktualnego wydania.
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Zgłoszenie zakupu

Na stronie z rekordem egzemplarza należy 
wybrać opcję „Zgłoszenie zakupu”.
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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 

Po wypełnieniu klikamy  „WYŚLIJ 
ZAMÓWIENIE”



www.kul.pl

Po prawidłowym złożeniu zamówienia 
pojawia się informacja zwrotna.

Informacja zwrotna
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Informacja o złożeniu zgłoszenia zakupu jest dostępna na koncie 
bibliotecznym w zakładce „Moje zamówienia”.
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Sposób nr 2: Jeśli książki nie ma w żadnej z bibliotek, 
używających systemu ALMA, należy złożyć zamówienie 

zakupu przez formularz. 

Kliknięcie w 
trzy kropki 
pozwala na 
rozwinięcie 

mapy strony.
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Złożenie zamówienia zakupu przez formularz 
„Prośba o zakup” 

Zamawiając egzemplarz, należy 
uzupełnić niezbędne dane 

dotyczące książki.

Warto także wpisać nr ISBN 
książki, by sprawdzić, czy dana 

pozycja na pewno nie występuje 
w innych bibliotekach. 

Po złożeniu zamówienia zakupu 
klikamy  „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.



www.kul.pl

Złożenie zamówienia zakupu 

 

Jeżeli zostanie wpisany nr ISBN w formularzu, 
a książka znajduje się w innej bibliotece, 

korzystającej z systemu ALMA, to po złożeniu 
zamówienia pojawi się taka informacja. Wówczas 
należy wyświetlić rekord i następnie zgłosić zakup 

poprzez właściwy przycisk (slajd nr 6).



Dziękujemy za uwagę
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