Ebook Central daje dostęp do ponad 810 000 tytułów blisko 650 wydawców profesjonalnych,
naukowych i akademickich (głównie anglojęzycznych). Baza daje dodatkowe możliwości
użytkownikom takie jak:







Zaawansowane narzędzia wyszukiwania
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Możliwość korzystania ze wszystkich ebooków w trybie Online i/lub Offline
Darmowe przeglądanie (5-minutowy wgląd do każdej książki na platformie)
Możliwość wydruku 40% książki oraz skopiowania 20% tekstu
Eksportowanie notatek i zakładek

Książki oznaczone ikonką:
- można czytać przez 5 min, następnie użytkownik może złożyć
zamówienie na wypożyczenie danej pozycji. Koszt wypożyczenia
publikacji pokrywa Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
Każde zamówienie jest przesyłane do Wypożyczalni Międzybibliotecznej
BG PW. Pracownik Biblioteki podejmuje decyzję o wypożyczeniu danej
publikacji , a następnie wysyła informację użytkownikowi na maila.
- zostały zakupione przez BG PW na własność - można je czytać bez żadnych
ograniczeń w dowolnej chwili.

Jeżeli chcesz zaproponować daną książkę do zakupu przez BG PW na własność, skontaktuj się
z sekcją bibliotekarzy dziedzinowych: dziedzinowi@bg.pw.edu.pl

Warunki dostępu:
Baza działa na zasadzie wypożyczalni książek elektronicznych. Aby wejść do bazy należy
założyć indywidualne konto na platformie.

Jeżeli chcesz założyć
konto w platformie
kliknij:
Join Ebook Central

Uzupełnij formularz zapisu, adres email jest równocześnie twoim loginem.
Uwaga! Hasło musi zawierać minimum 8 znaków

Po wpisaniu danych
kliknij:
Join Ebook Central

Na adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny. Należy go potwierdzić, aby uzyskać
dostęp do bazy.

Jak korzystać z platformy EBL Ebook Central?
 Po zalogowaniu się zobaczysz stronę startową platformy:

Możesz wyszukiwać korzystając z:
- szybkiego wyszukiwania (Search),
- wyszukiwania zaawansowanego
(Advanced Search)
- lub wybrać książki przypisane do
danej kategorii (Browse Subjects)

 Po wykonaniu wyszukiwania zobaczysz okno z wynikami wyszukiwania:

Możesz zawęzić wyniki wyszukiwania
(Refine Your Search) zaznaczając:
- rok wydania,
- kategorie tematyczną
- język
- lub autora

Publikacje ze statusem
Available on request można
czytać przez 5 minut, następnie
użytkownik może złożyć
zamówienie na wypożyczenie
online danej pozycji.
Publikacje oznaczone Available
zostały zakupione na własność
przez BG PW.
Można z nich korzystać bez
ograniczeń w dowolnej chwili.

Koszt wypożyczenia publikacji pokrywa Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 Jeżeli chcesz zobaczyć więcej informacji dotyczących danej pozycji kliknij w jej tytuł:

Read Online to opcja przejrzenia
publikacji przez 5 minut. Jeżeli po
upływie tego czasu nadal będziesz
zainteresowany daną pozycją,
wówczas kliknij Request.

 Po kliknięciu Request wyświetli Ci się formularz zamówienia, który należy wypełnić:

Wpisz poprawnie swoje
dane oraz wybierz czas
na jaki chcesz wypożyczyć
daną książkę.

Wszystkie zamówienia są przesyłane do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG PW.
Pracownik Biblioteki podejmuje decyzję o wypożyczeniu danej publikacji, a następnie
wysyła informację użytkownikowi na maila. Jeżeli twoje zamówienie zostanie
zaakceptowane, na email otrzymasz link do pełnego tekstu.

Wypożyczone publikacje
możesz czytać:
- online Read Online
- lub offline Download

Uwaga! Po ściągnięciu danej książki, będziesz miał do niej dostęp jedynie przez okres
wypożyczenia. Po upływie tego czasu dostęp do pliku zostanie zablokowany.

