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Informacje podstawowe

Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia 
korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią 
uniwersytecką (np. z komputerów domowych). 

System HAN jest użytkowany w niektórych szkołach wyższych w Polsce (np. na 
Uniwersytecie Śląskim, Opolskim, Politechnice Gdańskiej) a zasada jego 
działania polega na zdalnym połączeniu użytkownika (pracownika naukowego, 
studenta) z systemem informatycznym uniwersytetu, w oparciu o numer IP 
komputera. System umożliwia dostęp do elektronicznych źródeł informacji - 
pełnotekstowych baz czasopism, baz abstraktowych oraz bibliograficznych, z 
komputerów znajdujących się poza wewnętrzną siecią UMCS.

W przypadku korzystania z sieci Internet w budynkach Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej (zarówno przewodowo w pomieszczeniach pracowników, jak i 
bezprzewodowo poprzez sieć eduroam) system automatycznie połączy 
użytkownika z pożądaną bazą danych. Podłączenie poza siecią UMCS (np. w 
domu) jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu HAN.



Zasady korzystania z zasobów UMCS

1. Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Zabronione jest 
publikowanie fragmentów lub całości artykułów/ rozdziałów w formie oryginalnej 
lub zmienionej bez podania autorstwa i źródła.

2. Dozwolone jest wykonanie pojedynczych kopii lub wydruków artykułów, 
rozdziałów, zbioru rekordów, które będą wykorzystane do badań naukowych lub 
pracy dydaktycznej.

3. Dozwolone jest tworzenie indywidualnych kolekcji na czas prowadzenia zajęć 
dydaktycznych lub badań naukowych.

4. Zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów oraz jednorazowe pobieranie 
artykułów, rozdziałów, rekordów w ilościach przekraczających indywidualne 
rzeczywiste potrzeby korzystającego.

5. Zabronione jest udzielanie osobom nie będącym pracownikami ani 
studentami UMCS dostępu do zasobów elektronicznych poprzez udostępnienie 
loginu i hasła (przy korzystaniu z komputerów domowych).



Wymagania wstępne

Skorzystanie z systemu HAN wymaga posiadania ważnego konta 
bibliotecznego w Bibliotece Głównej UMCS.

Jeżeli karta biblioteczna nie jest aktualna należy udać się do Wypożyczalni 
Biblioteki Głównej UMCS w celu przedłużenia jej ważności (tel. 81 537 58 02,    
e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl).
Dostęp do systemu HAN będzie możliwy następnego dnia po aktualizacji konta.



HAN krok po kroku (I)

Pierwszym krokiem do skorzystania z zasobów elektronicznych 
UMCS za pośrednictwem systemu HAN, jest uruchomienie 
strony Biblioteki Głównej UMCS bg.umcs.lublin.pl 



HAN krok po kroku (II)

Następnie należy wybrać zakładkę „E-źródła” znajdującą się w górnej części 
strony internetowej.

.



HAN krok po kroku (III)

W rozwiniętej liście mamy do wyboru trzy interesujące nas kategorie źródeł 
elektronicznych: „Bazy danych”, „Czasopisma” i „E-książki”. 

Z uwagi na okoliczność że zawartość wskazanych kategorii częściowo się  
pokrywa, możemy dotrzeć do oczekiwanego źródła zarówno poprzez zakładkę 
„Bazy danych” jak i „Czasopisma”.



HAN krok po kroku (IV) 

Po kliknięciu na zakładkę „Bazy 
danych”, z rozwiniętej listy 
wybieramy kategorię 
„Wyszukiwarka baz”. 

W części „Przeglądaj według 
dziedziny” wybieramy kryterium 
„Prawo” a następnie klikamy 
„Pokaż”.



HAN krok po kroku (V)

Przechodzimy do bazy źródeł, w 
ramach której znajduje się m.in. 
Czytelnia Czasopism 
Prawniczych, Infor Lex 
Biblioteka czy Archiwum 
„Rzeczpospolitej”.

Do zasobów Czytelni Czasopism 
Prawniczych możemy dotrzeć 
również przez zakładki „E-
źródła” →  „Czasopisma” → 
„Kolekcje pełnotekstowe”.



HAN krok po kroku (VI)

Po wybraniu interesującej nas bazy danych, wyświetla się panel logowania do 
systemu HAN.



HAN krok po kroku (VII)

W oknie „User name” wpisujemy numer legitymacji (w przypadku studentów i 
doktorantów, jest on zarazem numerem karty bibliotecznej) lub numer karty 
bibliotecznej (w przypadku pracowników UMCS).

W oknie „Password” wpisujemy numer PESEL.

W stosunku do powyższych zasad mogą występować wyjątki, wynikające z 
bardziej złożonego stanu faktycznego. W takim przypadku należy zwrócić się 
o pomoc do Oddziału Informacji Naukowej BG UMCS: tel. 81 537 58 12,      
e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl



HAN krok po kroku (VIII)

Po połączeniu za 
pomocą systemu 
HAN do sieci UMCS 
uzyskujemy zdalny 
dostęp do pożądanej 
bazy danych (w 
ilustrowanym 
przypadku do 
Czytelni Czasopism 
Prawniczych Wolters 
Kluwer S.A.).



Zakończenie

Do systemu HAN możemy przejść również poprzez kliknięcie na ikonę domu,  
znajdującą się w niektórych częściach portalu Biblioteki Głównej UMCS.

W trakcie logowania może pojawić się informacja o problemach z certyfikatem 
zabezpieczeń. Dostęp do baz danych jest możliwy jedynie w przypadku 
przejścia dalej.

Funkcjonowanie systemu sprawdzono w wyszukiwarkach internetowych Google 
Chrome, Opera oraz Internet Explorer.

W przypadku powstania problemów z użytkowaniem systemu, zgodnie ze 
wytycznymi Biblioteki Głównej, należy zwrócić się do Oddziału Informacji 
Naukowej BG UMCS: tel. 81 537 58 12, e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl.
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