W przypadku, gdy opis znalezionego dokumentu znajduje się w katalogach kartkowych, w celu jego zamówienia należy zalogować się i skorzystać z zakładki
„Fast Add”

A następnie kliknąć link
„Zamówienie CSA FastAdd”

Wypełniamy poszczególne
pola - konieczne jest wpisanie danych w pole tytułu,
autora (w przypadku czasopism można wpisać pojedynczą literę bądź cyfrę)
i sygnatury (przy czasopismach podajemy także rok
i wolumin)

Po prawidłowym wypełnieniu pól i wybraniu
miejsca odbioru klikamy
przycisk „Wyślij”

Trzeba także wskazać
miejsce odbioru dokumentu. Uwaga: materiały znajdujące się w
kolekcjach danej biblioteki odbieramy tylko w jej agendach!

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: ul. J.Matejki 32/38, 90-237 Łódź, http://www.lib.uni.lodz.pl;
Oddział Informacji Naukowej: e-mail bulinf@lib.uni.lodz.pl, tel. (+48 42) 635 60 56, (+48 42) 635 64 77;
sekretariat: tel. (+48 42) 635 60 02, fax (+48 42) 665 57 42.

ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i niektórych bibliotekach zakładowych (Biblioteki Geograficznej, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego) zbiory znajdujące się w magazynach zamkniętych zamawiamy elektronicznie. W tym celu należy zalogować się do swojego konta czytelnika. W okno logowania (prawy góry róg strony katalogu) wpisujemy numer PESEL oraz
PIN - czyli cztery ostatnie cyfry numeru PESEL.

Po zalogowaniu możemy przejść do zakładki „Moje konto”, w którym możliwe są następujące
operacje: zmiana numeru PIN, przedłużenie terminu zwrotu książek (jednorazowo)

Można także sprawdzić pozycje znajdujące się
na koncie czytelnika,
bądź uaktualnić swój adres

Po zalogowaniu się możemy skorzystać z wyszukiwarki alfabetycznej,
zaawansowanej lub wyszukiwania według słów kluczowych w celu odnalezienia materiałów na interesujący nas
temat.

Należy także ustalić, czy daną
pozycję można wypożyczyć do
domu, czy też jest dostępna tylko na miejscu - wtedy możemy
zamówić ją do Czytelni

Sprawdzamy lokalizację książki
- książki zamówione ze zbiorów
danej biblioteki możemy odebrać tylko w niej

Obecność linku „Zamówienie CSA” informuje nas, że
dokument należy zamówić elektronicznie.
W tym celu klikamy na niego, a następnie wybieramy
miejsce odbioru zamówionej pozycji:

W przypadku czasopism składanie zamówienie wygląda
nieco inaczej. Kiedy przejdziemy do opisu wybranego
pisma lub gazety, pojawi się
najpierw opis katalogowy
oraz wyszczególnienie zasobu tekstowego.
Przewijamy stronę w dół za
pomocą myszki lub paska
przewijania, aż przejdziemy
do „Zasobu Biblioteki UŁ”.

Informacje zawarte w opisie pozwalają na
stwierdzenie czy czasopismo należy zamówić,

czy też jest
dostępne
w czytelni bez
zamówienia

Ze zbiorów do wypożyczeń można korzystać na miejscu w czytelniach lub wypożyczać je do domu. W przypadku oznaczenia „zbiory do korzystania na miejscu” materiały możemy wyłącznie zamówić do czytelń.
W Bibliotece Głównej UŁ na książki zamówione do Wypożyczalni czeka się około
50 min., natomiast do czytelń – 30 min. W okresie zwiększonego ruchu czytelniczego czas oczekiwanie może się wydłużyć – dotyczy to szczególnie początku roku
akademickiego (październik).

