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Plan prezentacji

1.Podstawowe informacje.

2.Krok po kroku - jak logować się do baz.

3.Jak logować się do platformy NASBI.

4.Kontakt.
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Co jest potrzebne?

• Numer karty bibliotecznej/ numer czytelnika – został 

wygenerowany na adres mailowy podany przy zapisie do 

Biblioteki wraz z hasłem.

• Te dane są też danymi do logowania się w katalogu 

bibliotecznym, jeśli masz te dane, potrzebujesz tylko 

dostępu do Internetu.

• Jeśli nie masz, prosimy o kontakt mailowy: 

biblioteka@wsb.wroclaw.pl



4

Gdzie jest wejście do elektronicznych zasobów?

https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biblioteka

https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biblioteka
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Trzeba wejść w zakładkę Zasoby.
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Tutaj opisane są wszystkie zasoby, 

do których jest zdalny dostęp.



Jeśli jakaś baza Was zainteresuje, wtedy klikacie w jej wejście, poniżej 

przykład. 
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Klikamy w podkreśloną nazwę bazy.
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Po kliknięciu pojawi się bramka uwierzytelniająca użytkownika, tutaj 

wpisujecie:

User name = nr karty bibliotecznej/czytelnika

Password = hasło do konta bibliotecznego/czytelnika
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Po wpisaniu danych klikamy: Login



Widok po poprawnym zalogowaniu
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Wyżej zaprezentowanym sposobem logujemy się do baz:

IBUK Libra, Lex, Legalis, Ebsco, Elsevier, Springer, ISI Web of 

Knowledge, Scopus, Wiley, Science, Nature.

Wyjątkiem jest platforma NASBI - na 

następnych slajdach instrukcja, jak się do niej 

zalogować. 
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Instrukcja logowania 
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Klikamy w podkreślone wejście
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Po kliknięciu pojawi się bramka uwierzytelniająca użytkownika, tutaj 

wpisujecie:

User name = nr karty bibliotecznej/czytelnika

Password = hasło do konta bibliotecznego/czytelnika
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Po wpisaniu danych, klikamy: Login
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Klikamy w moje konto, następnie zaloguj się.
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Klikamy w przycisk dołącz już dziś.
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Wypełniamy formularz.

Konto zakładamy na adres mailowy, 

do którego mamy dostęp.
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Po założeniu konta 

sprawdzamy swoją 

skrzynkę mailową.
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Na adres mailowy podany przy zapisie, 

powinna przyjść taka wiadomość.

Klikamy w link wskazany przez 

czerwoną strzałkę. 
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Konto jest już aktywne. 

Teraz wpisujemy dane podane 

przy rejestracji i klikamy: zaloguj.
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Tutaj pojawi się adres 

mailowy podany przy 

zapisie.

Klikamy w przycisk: Połącz.



GOTOWE, można korzystać.
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W razie problemów prosimy o kontakt mailowy:

biblioteka@wsb.wroclaw.pl
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