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DOSTĘP DO MOL NET+ 
 

Na swoje konto w katalogu MOL NET+ logujesz 

się przy pomocy adresu e-mail, który najpierw 

trzeba podać w bibliotece. 

Jeżeli jest to ten sam e-mail, którym logujesz 

się do dziennika, już masz dostęp do katalogu. 



Wejdź na stronę szkoły 
https://zsp6tom.pl  

 
 
 
 
 
 
  

Klikając w ten 
obrazek 
nastąpi 

przejście do 
katalogu 
biblioteki 

https://zsp6tom.pl/


Pierwsze logowanie 
  Kliknij na ikonkę kluczyka w prawym górnym 

rogu 



Możesz zalogować się za pomocą e-maila i hasła, 
którym logujesz się do dziennika. 

 
 



Przy opcji załóż konto na podany e-mail zostanie 
wysłany link aktywacyjny. 

Pamiętaj jednak o podaniu adresu e-mail 
nauczycielowi bibliotekarzowi, który wpisze go 

do systemu. 

 



GRATULACJE!  
Jesteś już szczęśliwym posiadaczem 
konta czytelnika biblioteki szkolnej  

w MOL NET+ 



Dzięki temu możesz korzystać z katalogu 
on-line biblioteki. 

Możesz wyszukiwać książki dostępne  
w bibliotece według poniższych kryteriów: 



Twoje konto w MOL NET+  
daje ci wiele możliwości:  

Profil użytkownika 
 

Zawiera wszystkie dane dotyczące Twojego konta 
bibliotecznego, które zobaczysz po zalogowaniu się. 

Profil – czyli Twoje podstawowe dane. 
Wypożyczenia – Twoje aktualne wypożyczenia. 
Zaległości – lista Twoich zaległych tytułów. 
Rezerwacje – lista zarezerwowanych przez Ciebie 

tytułów. 
Historia wypożyczeń – lista wszystkich wypożyczanych 

przez Ciebie tytułów. 
System biblioteczny wysyła powiadomienia o 

zbliżającym się terminie zwrotu książki na Twój e-mail. 
 



Twoje konto w MOL NET+  

Rezerwacje 
 

Rezerwacji podlega egzemplarz wybranego 
tytułu. Aby wykonać rezerwację musisz 
zalogować się, wyszukać interesujący Cię tytuł, 
następnie przejść do listy egzemplarzy, gdzie 
widoczny jest przycisk „Rezerwuj”. 

Rezerwacja jest możliwa tylko wtedy, gdy system 
rezerwacji w danej bibliotece jest aktywny oraz 
gdy wybrany egzemplarz jest dostępny. 

Status Twojej rezerwacji, jak i termin jej 
wygaśnięcia, będzie widoczny w Twoim koncie. 



 
Zbiory biblioteczne są na bieżąco 
wpisywane do katalogu. 
Zachęcam do zaglądania do katalogu 
on-line oraz odwiedzania biblioteki 
szkolnej i korzystania z jej zbiorów. 
 Serdecznie zapraszam!!!  
 
 

 
nauczyciel bibliotekarz  

Anna Porczyk 


