
  

PROLIB INTEGRO

PRZEWODNIK PO KATALOGU



  

www.bg.uph.edu.pl

https://bg.uph.edu.pl/


  

http://opac.uph.edu.pl/integro/
Możesz przeszukać katalog bez logowania.
Jeśli chcesz zamówić, zarezerwować książkę musisz się zalogować.
Jeżeli nie posiadasz konta zapisz się online (opcja tylko dla studentów, pracowników, 
doktorantów) lub bezpośrednio w Wypożyczalni (wszyscy użytkownicy). 

Logowanie

http://opac.uph.edu.pl/integro/


  

ZAPISY ONLINE

Kliknij: Zarejestruj się.
Wypełnij formularz.
W ciągu 5 dni od rejestracji zgłoś się do Wypożyczalni aby aktywować konto.



  

ZAPISY W WYPOŻYCZALNI

Wybierz odpowiednią kategorię:

STUDENCI >

DOKTORANCI >

PRACOWNICY >

POZOSTALI UŻYTKOWNICY >

https://bg.uph.edu.pl/studenci
https://bg.uph.edu.pl/doktoranci
https://bg.uph.edu.pl/pracownicy
https://bg.uph.edu.pl/pozostali-uzytkownicy/udostepnianie


  

LOGOWANIE

   Wpisz swój numer karty i hasło.

Jeśli nie pamiętasz hasła,wypełnij formularz. 
Nowe hasło otrzymasz na adres e-mail podany 
przy zapisie.

Jeśli nie pamiętasz numeru karty,
zgłoś się do Wypożyczalni.



  

WYSZUKIWANIE WG INDEKSÓW

Wyszukiwanie wg tematu

W tych indeksach pojawiają się podpowiedzi 
ze słownika

Wyszukiwanie przez wszystkie 
pola opisu bibliograficznego

Kliknij tutaj, aby wyświetlić 
dostępne indeksy

Po wybraniu indeksu i wpisaniu 
frazy, zatwierdź wyszukiwanie



  

WYSZUKIWANIE WG EGZEMPLARZA

Wyszukiwanie/zamówienie książki przez sygnaturę.

Kliknij Egzemplarz, następnie rozwiń indeksy 
i wybierz Wyszukiwanie wg sygnatury,
Wpisz numer,
Zatwierdź wyszukiwanie.



  

WYNIKI WYSZUKIWANIA. 1

Możesz rozwinąć opcje wyszukiwania

Liczba znalezionych pozycji

Możesz posortować 
wyniki wyszukiwania



  

WYNIKI WYSZUKIWANIA. 2
Możesz zawęzić wyszukiwanie wybierając odpowiednie filtry:

Język publikacji

Kraj wydawcy

Lokalizacja dokumentu w budynku Biblioteki, np. 
Czytelnia Ogólna

Informacja o usytuowaniu dokumentu,
np.  Czytelnia Wydziału Nauk Ścisłych

Numer/nazwa  działu Czytelni



  

WYNIKI WYSZUKIWANIA. 3

Znalezioną książkę możesz wypożyczyć do domu (studenci, pracownicy, doktoranci) 
lub skorzystać z niej na miejscu (wszyscy użytkownicy).

KORZYSTANIE Z KSIĘGOZBIORU CZYTELNI (na miejscu).

KORZYSTANIE Z KSIĘGOZBIORU MAGAZYNU (udostępnianie na miejscu lub wypożyczanie 
do domu). 



  

KORZYSTANIE Z KSIĘGOZBIORU CZYTELNI
Aby znaleźć książkę w Czytelni, musisz znać numer działu i sygnaturę książki:

Numer działu Czytelni 



  

Z  książek znajdujących się w magazynie możesz skorzystać na miejscu (w Czytelni Ogólnej). 
W tym celu niezbędne jest:

 zapisanie się do biblioteki online (opcja tylko dla studentów, pracowników, doktorantów) 
 lub bezpośrednio w Wypożyczalni (wszyscy użytkownicy),
 zalogowanie się do katalogu Integro,
 zamówienie książki.

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU. 1 



  

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU. 2 



  

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU. 3 

Przed wysłaniem zamówienia wybierz opcję Korzystam na miejscu, następnie 
wyślij zamówienie. 



  

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU. 4 



  

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU. 5 

Zamówienie ważne jest 1 dzień. 
Z książek możesz korzystać do godz. 18.30 w Czytelni Ogólnej (I p.). 
Później zostają zwrócone do magazynu.

Limity udostępniania książek na miejscu dla poszczególnych grup czytelników:

    Studenci i doktoranci:  10 pozycji.
    Pracownicy:                   20 pozycji.
    Pozostali użytkownicy:   5 pozycji.



  

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻKI DO DOMU. 1

Kliknij na tytuł aby zamówić



  

Informacja o przeznaczeniu dokumentu

Kliknij, jeśli chcesz zamówić

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻKI DO DOMU. 2



  
Po skompletowaniu zamówienia:
Przejdź do koszyka zamówień

Aby otrzymać książkę, 
musisz wysłać zamówienie 

Wybierz, jeśli 
szukasz dalej

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻKI DO DOMU. 3



  

Zatwierdź zamówienie.

Książki są dostępne już 30 min. po wysłaniu 
zamówienia, 
W ciągu 7 dni możesz odebrać swoje 
zamówienie. Jeśli tego nie zrobisz, 
książki zostaną zwrócone do Magazynu.

Zaznacz dokumenty, 
które chcesz wypożyczyć

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻKI DO DOMU. 4



  

REZERWACJA KSIĄŻKI. 1

Ikona rezerwacji

Kliknij na tytuł aby zarezerwować



  

REZERWACJA KSIĄŻKI. 2

Kliknij, aby zarezerwować książkę



  

REZERWACJA KSIĄŻKI. 3

Po poprawnym dokonaniu rezerwacji
otrzymasz potwierdzenie:

Wybierz termin ważności 



  

REZERWACJA KSIĄŻKI. 4

Dostaniesz powiadomienie e-mailem gdy książka będzie dostępna. 
Zostanie ona automatycznie przeniesiona z Rezerwacji do Dokumentów 
zamówionych.
Zaloguj się na konto i kliknij na ID: 



  

REZERWACJA KSIĄŻKI. 5

Wysłanie zamówienia powinno nastąpić 
w ciągu 2 dni od chwili otrzymania maila. 
Po tym terminie system automatycznie 
kasuje  rezerwację.

Z menu KONTO wybierz opcję 
Przed wysłaniem zamówienia

Określ miejsce dostarczenia 
Biblioteka Gł. - do wypożyczenia

Wyślij zamówienie.



  

PROLONGATA. 1 
Możesz 10-krotnie przedłużyć online termin zwrotu  wybranej pozycji o kolejny 
miesiąc, jeśli nikt jej wcześniej nie zarezerwował.

Warunkiem dokonania prolongaty jest nieprzekroczony termin zwrotu.
Prolongaty możesz dokonać nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu 
zwrotu i nie później niż ostatniego dnia terminu zwrotu.

Zaloguj się i wejdź na konto



  

PROLONGATA. 2 

Wybierz odpowiednią zakładkę



  

PROLONGATA. 3 

Przy poszczególnych tytułach 
pojawią się oznaczenia:

PROLONGUJ – można 
przedłużyć termin zwrotu 
wybranej książki,
INFORMACJA- możliwy 
termin wykonania prolongaty.

Możesz prolongować wszystkie tytuły, dla 
których jest aktywna ta opcja

Lista dokumentów:



  

PRZETRZYMANIE KSIĄŻEK

Jeśli nie dokonasz prolongaty o czasie:

system zablokuje konto,
rozpocznie się naliczanie opłaty za nieterminowy zwrot: 0,20 PLN / wolumin / doba. 

W takim przypadku musisz:

przynieść książki do Wypożyczalni,
zapłacić zaległą opłatę za nieterminowy zwrot; dopiero wówczas Twoje konto 
zostanie odblokowane,
istnieje możliwość uiszczenia opłaty za pomocą elektronicznego systemu 
płatności PayU.   Instrukcja

https://bg.uph.edu.pl/uslugi/payu


  

KONTO CZYTELNIKA. 1 

Wszystkie informacje dostępne są po zalogowaniu się na Konto:

Zaloguj się i wejdź na KONTO



  

KONTO CZYTELNIKA. 2 

Podgląd operacji  od chwili zapisu 
do Biblioteki. Zawiera informacje 
o wypożyczeniach, zwrotach, 
zamówieniach, rezerwacjach itp.

Informacja o blokadzie konta 
i opłatach za przetrzymanie 
wypożyczonych materiałów.
Kara jest automatycznie 
naliczana przez system.



  

KONTO CZYTELNIKA. 3 

W tej zakładce znajdziesz informacje o zamówionych dokumentach:

Książki, które czekają na odbiór 
w Wypożyczalni. Musisz je odebrać w ciągu 
7 dni od złożenia zamówienia.

Możesz:
złożyć zamówienie (wysłać je do magazynu),
zrezygnować z ich wypożyczenia.

Masz 2 dni na wysłanie  zamówienia. Po tym 
czasie jest ono anulowane.

Tu znajdziesz dokumenty, 
których realizacja już się rozpoczęła.



  

PROPOZYCJA ZAKUPU. 1

Możesz zaproponować zakup nowych książek. W tym celu zaloguj się i wejdź 
na konto użytkownika, wybierz opcję Propozycje zakupu

                                                       lub

wejdź na stronę https://bg.uph.edu.pl/uslugi/zaproponuj-zakup 
i wypełnij formularz.

https://bg.uph.edu.pl/uslugi/zaproponuj-zakup


  

PROPOZYCJA ZAKUPU. 2



  

PROPOZYCJA ZAKUPU. 3



  

Opracowanie:
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

tel. (+48) 25 643 17 48
publikacje@uph.edu.pl 
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