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Jednorazowa konfiguracja domowego 

komputera 

• Najlepszą przeglądarką dla IBUK-a jest Mozilla Firefox, 

• Aby skorzystać w domu należy tylko raz skonfigurować 

przeglądarkę WWW w Firefox‘ie, 

• Z IBUK-a dla APS mogą skorzystać studenci i 

pracownicy Uczelni, którzy mają konto w CAS 

(USOSWEB)! 

• Loginem jest nr PESEL, 

• W Uczelni nie trzeba konfigurować komputera, 
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Z menu Narzędzia wybieramy Opcje 

Konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox w 4 krokach 

1. 
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Z opcji Zaawansowane należy  wybrać zakładka Sieć, przycisk Ustawienia...  

2. 
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Wpisujemy konfigurację jak na poniższym rysunku i 

zapisujemy zmiany  

adres automatycznej konfiguracji: 

 http://ibuk.aps.edu.pl/proxy.pac 
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Następnie wchodzimy na stronę http://www.libra.ibuk.pl 

 

przeglądarka zapyta o login i hasło jak do „CAS (USOSWEB)”.  

Po wprowadzeniu danych będziemy mogli korzystać z zasobów 

serwisu  książek elektronicznych  

IBUK 

4. 
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Korzyści czytania w LIBRA IBUK - po 

założeniu indywidualnego konta 

użytkownika  

• Można dokładać książki do własnej wirtualnej półki (zapamiętuje 

wybór) 

• Można robić notatki, 

• Można zaznaczać tekst i zapamiętać ten wybór, 

• Można szukać w tekście dowolnego sława lub frazy, 

• Można powiększać tekst i przesuwać go na ekranie, 

• Nie można niestety drukować - to płatna opcja  dla komercyjnych                                                                 

użytkowników        . 
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Teraz trzeba się zarejestrować  

w LIBRA IBUK 

Rejestracja jest jednorazowa 
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Rejestracja 
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Teraz trzeba zalogować się do LIBRY 
IBUK 

Jeśli dobrze skonfigurowano Mozillę Firefox, to zobaczymy na czarnym pasku (czerwona 

strzałka        )    
    

Twoja biblioteka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 10 



Różne możliwości logowania 

Logować się można mając konto  na Facebooku, Google  

lub  przez własne konto w LIBRA IBUK  
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Kolejny krok – należy zapamiętać wybór klikając w „dodaj 

kolejną”, wybieramy naturalnie Akademię Pedagogiki 

Specjalnej  

12 



Prawidłowo zalogowany użytkownik 

Konto użytkownika w LIBRA IBUK 

Ikona otwiera wybrana książkę 
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Ten krok użytkownicy LIBRA IBUK dla APS 

pomijają 
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Wirtualna półka z wybranymi książkami 

(zapamiętuje wybór książki, wybieramy ją z wirtualnej 

półki a nie z całego zasobu) 
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Nowe możliwości czytnika LIBRA IBUK 
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Aby dodać zaznaczenie i notatkę wybrany 

fragment zaznaczmy myszką 
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Czytelnia LIBRA IBUK to 241 książek 

elektronicznych na rok 2013 z kategorii 

 
Miłej  lektury 
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W wypadku problemów z LIBRA  IBUK 

prosimy o kontakt z INFORMATORIUM  


