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Pakiet Wykładowcy PWN 
- czytaj bezpłatnie i bądź na bieżąco!

W imieniu PWN i PZWL zapraszamy do skorzystania z PAKIETU WYKŁADOWCY. 

Dzięki niemu, wykładowcy wszystkich typów uczelni (także medycznych) otrzymują szybki 
i prosty dostęp online do najnowszych publikacji, co ułatwia przygotowanie się do zajęć, 
tworzenie sylabusów, a także pozwala na sprawniejsze przekazywanie materiałów studentom 
(wystarczy link do IBUKA Libry).

W ramach Pakietu Wykładowcy zapewniamy nauczycielom 
akademickim:

 L bezpłatny 30-dniowy dostęp online do całego księgozbioru PWN 
i PZWL w czytelni on-line IBUK Libra;

 L po tym okresie 30-dniowy dostęp do nowości PWN i PZWL, które 
pojawiły się w IBUKU Librze w poprzednim miesiącu;

 L stały rabat 25% na książki papierowe i 30% na e-booki PWN i PZWL 
oraz informacje o dodatkowych promocjach w newsletterze;

 L dostęp do dodatkowych materiałów w newsletterze - webinary, 
e-booki, prezentacje.

Uwaga!

 L Aby skorzystać z Pakietu Wykładowcy należy mieć konto 
w e-czytelni IBUK Libra. 

Jeżeli masz już konto w e-czytelni, wejdź na stronę: https://libra.ibuk.pl/
wykladowca (widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników) i wypełnij 
formularz, a następnie przejdź do punktu 5. poniższej instrukcji.

https://libra.ibuk.pl/ksiazki
https://libra.ibuk.pl/wykladowca
https://libra.ibuk.pl/wykladowca
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Jeżeli nie masz konta w IBUKU Librze:

1. Zarejestruj się na stronie https://libra.ibuk.pl/

2. W formularzu rejestracji w polu: Kim jesteś?, wybierz opcję: Wykładowca.

3. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu Kontynuuj, otrzymasz maila z linkiem    
potwierdzającym rejestrację.

4. Po kliknięciu w link w wiadomości, system automatycznie zaloguje Cię do IBUKA Libry 
i przekieruje do strony: https://libra.ibuk.pl/wykladowca (widoczna tylko dla zalogowanych 
użytkowników).

https://libra.ibuk.pl/ 
https://libra.ibuk.pl/wykladowca
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Uwaga! Jeżeli na liście uczelni nie ma Twojej instytucji – wybierz opcję „Inne”

6. Następnie na podstawie przesłanych danych (w ciągu max 48h) weryfikujemy status 
wykładowcy (pakiet skierowany jest wyłącznie do nauczycieli akademickich).

7. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, na podany adres e-mail przesyłamy wiadomość 
z potwierdzeniem i wszystkimi informacjami dotyczącymi rabatu i korzystania z pakietu.

 L Jeśli taka wiadomość nie dotrze, należy sprawdzić folder SPAM.

 L Jeśli i tam nie ma wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi pod adresem: 
wykladowca@pwn.pl.

8. Jeżeli na podstawie przesłanych danych nie uda nam się potwierdzić statusu wykładowcy, 
wówczas z użytkownikiem mailowo kontaktuje się nasze Biuro Obsługi w celu uzyskania 
niezbędnych informacji.

9. Od momentu pomyślnej weryfikacji użytkownik:

 L przez 30 dni może korzystać z całego księgozbioru PWN i PZWL w IBUKU Librze;

 L po tym czasie, co miesiąc otrzyma 30-dniowy dostęp do nowości z ostatniego miesiąca. 
Nowy zasób udostępniamy od początku miesiąca. Jakie książki są aktualnie dostępne, można sprawdzić 
logując się do IBUKA Libry i sprawdzając zasoby, a także śledząc nasz newsletter;

 L na początku każdego miesiąca otrzyma newsletter z listą dostępnych publikacji, a także 
informacją o promocjach i dodatkowych materiałach.

5. Następnie należy wypełnić ten formularz:

jan.kowalski@pwn.pl
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Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszą literaturą naukową, korzystaj z IBUKA Libry! 

IBUK Libra to nowoczesna platforma online, która m.in.: 

IBUK Libra

Przewodnik użytkownika >>

Filmy instruktażowe >>

FAQ >>

Jak zacząć używać? >>

O IBUKU Librze >>

Olbrzymia baza wiedzy

W bazie IBUKA Libry jest ponad 51 tysięcy publikacji, ale należy pamiętać, że dostępność 
książek dla konkretnego użytkownika zależy od zasobów bibliotek, w których ma on kartę.
Użytkownik może korzystać z zasobów wielu placówek. 

Masz wpływ na zasoby

Jeżeli jakaś książka Cię zainteresuje, dzięki funkcji Zaproponuj zakup, możesz zainicjować jej 
zakup do Twojej biblioteki.  
Jeśli biblioteka zdecyduje rozszerzyć zasób o tę publikację, to będzie ona dostępna także 
Twoim studentom (pod warunkiem, że zarejestrują się do IBUKA Libry i otrzymają PIN z tej 
biblioteki). 

Warto korzystać z tej funkcji – bibliotekarze uważnie śledzą rekomendacje czytelników!

Więcej informacji o tym, jak korzystać z IBUKA Libry tutaj:

 L pozwala na czytanie publikacji 
online; 

 L umożliwia zaawansowaną pracę 
z tekstem; 

 L ułatwia pisanie prac 
naukowych; 

 L pozwala na szybkie sprawdzanie haseł w Słowniku 
języka polskiego PWN oraz  Encyklopedii PWN;

 L daje możliwość udostępniania materiałów 
studentom; 

 L pozwala tworzyć księgozbiory pod konkretne 
projekty. 

https://libra.ibuk.pl/__static/download-libra-guide
https://libra.ibuk.pl/pomoc
https://libra.ibuk.pl/faq
https://libra.ibuk.pl/jak-zaczac-uzywac
https://libra.ibuk.pl/czym-jest-ibuk-libra

