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LOGOWANIE. 
1 

Czytelnik niezalogowany (przeglądasz jako GOŚĆ) może korzystać z INTEGRO w 
ograniczonym zakresie. Tylko osoba zalogowana na swoje konto, ma dostęp do aktywnych 
funkcjonalności.

Logowanie  w katalogu INTEGRO 
jest możliwe z pola Konto, po 
wybraniu opcji Zaloguj.

Login i hasło do 
INTEGRO otrzymasz 

przy zapisie, 
w Wypożyczalni.



LOGOWANIE. 
2 

1) Wpisz swój numer karty i 
hasło. 

2) Wybierz Zaloguj.

Jeśli zapomniałeś hasła, 
skorzystaj
z tej opcji.

Nowe hasło otrzymasz na 
adres

e mail podany przy zapisie.



LOGOWANIE. 
3 

Po wpisaniu błędnych danych,
spróbuj ponownie się 
zalogować.

W przypadku problemów zgłoś 
się do Wypożyczalni.



WYSZUKIWANIE – wybór 
indeksu

Kliknij aby wyświetlić 
 indeksy

Indeksy 

wyszukiwawcz

e dostępne 

w katalogu 

INTEGRO :



WYSZUKIWANIE - indeks - Wszystkie 
pola

Wszystkie pola (indeks domyślny) - to indeks o najszerszym 

zakresie wyszukiwania. Katalog INTEGRO przeszukuje wszystkie 

pola opisów bibliograficznych. 



WYSZUKIWANIE - indeks - 
Tytuł

Tytuł – z indeksu korzystamy poszukując konkretnego tytułu. W 

indeksie tytułowym (również w autorskim i tematycznym) 

system automatycznie generuje zestaw podpowiedzi.



WYSZUKIWANIE - indeks - 
Autor

Autor- system INTEGRO wyszukuje publikacje danego autora. 

W indeksie autorskim (również w tytułowym i tematycznym) system 

automatycznie generuje zestaw podpowiedzi.



WYSZUKIWANIE - indeks - 
Autor

● Jako autor, definiowana jest każda osoba odpowiedzialna za treść 

publikacji: redaktor, kompozytor, tłumacz, osoba opracowująca itp.

●Odsyłacz automatycznie kieruje od nazwy osobowej spolszczonej do 

nazwy oryginalnej, np. wpisujemy Kartezjusz, system wyszukuje René 

Descartes.

WAŻNE !!!



WYSZUKIWANIE - indeks - 
Temat

Temat -  indeks pozwala na wyszukanie publikacji z danej 

dziedziny lub na określony temat.

Tak jak w indeksie autorskim i tytułowym, również i tutaj system 

generuje automatycznie zestaw podpowiedzi.



WYSZUKIWANIE WEDŁUG 
SYGNATURY 

1)Kliknij 
Egzemplarz

2)Wpisz numer

3)Zatwierdź
wyszukiwanie

Wyszukiwanie książki przez sygnaturę:



WYSZUKIWANIE – ZASOBY 
CYFROWE

Zasoby cyfrowe – umożliwiają przeszukiwanie dodatkowych baz 
cyfrowych dzięki czemu czytelnik stosując jedno zapytanie 
wyszukiwawcze uzyskuje w jednym miejscu wynik z różnych źródeł 
danych m.in. Biblioteki Cyfrowej UPH, IBUK Libry, Repozytorium 
UPH w Siedlcach, Wolne Lektury i wiele innych.   



WYNIKI 
WYSZUKIWANIA

Fasety

Okładka 
publikacji - 
powiększenie 
po kliknięciu

Przewijanie 
stron

Opis 
rekordu

Opcje 
wyświetlania

Sortowani
e

Zaznacza 
wszystkie rekordy 

na stronie 

Kopiowanie opisu do 
schowka

Informacja o numerach 
rekordów na stronie i 

liczbie rekordów w 
wyniku

Opcje 
zapisywania 

wyników



WYNIKI WYSZUKIWANIA - 
Fasety

Katalog INTEGRO umożliwia sortowanie wyników wyszukiwania przy pomocy różnych 
kryteriów.
Wyboru można dokonywać za pomocą faset (filtrów) wyodrębnionych w lewym panelu. 

Najpopularniejsze fasety:

Źródło danych (zawężenie wyszukiwania do 
Katalogu biblioteki lub do zasobów cyfrowych)

Agenda (miejsce udostępnienia publikacji)

Typ dokumentu (np. książka, wydawnictwo ciągłe)

Rok publikacji (data wydania)

Autor (autor publikacji)

Temat (temat publikacji)

Język (w którym opublikowano dokument)

Kraj (kraj wydania publikacji)

Seria (wydawnictwa seryjne)

Klasyfikacja wewnętrzna (numer/nazwa działu 
Czytelni)



WYNIKI WYSZUKIWANIA - 
Fasety

Przy każdej wartości w fasecie wyświetla się liczba 
wystąpień w wyniku.

Zaznaczenie kilku pól 
wyszukiwawczych zdecydowanie 

zawęża wynik !!!

1) Aby zawęzić wyszukany wynik, 
zaznacz wartość w wybranej 
fasecie.

2) Następnie wybierz opcję 
Zastosuj.

Otwiera okno z 
wszystkimi wartościami



Zapytanie

Wybierz PDF

WYNIKI WYSZUKIWANIA – 
Fasety – Wypożyczalnia 

ebooków. 1 



WYNIKI WYSZUKIWANIA – 
Fasety – Wypożyczalnia 

ebooków. 2 

Kliknij w tytuł, aby przejść
do szczegółów



WYNIKI WYSZUKIWANIA – 
Fasety – Wypożyczalnia 

ebooków. 3 



WYNIKI WYSZUKIWANIA – 
Fasety – Wypożyczalnia 

ebooków. 4 

Dokonaj wyboru



WYNIKI WYSZUKIWANIA - 
Akcja

Akcja - rozwija listę opcji, które pozwolą: dodać wynik wyszukiwania 

na półkę, zapisać go do pliku, wysłać na skrzynkę e-mail.



WYNIKI WYSZUKIWANIA-Rekordów na 
stronie

Rekordów na stronie - pozwala wybrać liczbę opisów wyświetlanych 
na stronie.



WYNIKI WYSZUKIWANIA-Pełny

Pełny- pozwala wybrać dowolny widok rekordu.



WYNIKI WYSZUKIWANIA – 
Sortowanie

Trafności – opcja umożliwia sortowanie wyników według autora, 

tytułu, roku wydania, rosnąco lub malejąco.



ZAMAWIANIE 
KSIĄŻEK. 1

Kliknij w tytuł, aby przejść 
do szczegółów egzemplarza.

Opcja dostępna
po zalogowaniu 

do INTEGRO.



ZAMAWIANIE KSIĄŻEK. 
2

Potwierdź 
ZAMÓW.



ZAMAWIANIE KSIĄŻEK. 
3

Potwierdź, jeśli chcesz 
wypożyczyć książkę.

Potwierdź, jeśli chcesz skorzystać 
z książki w Czytelni.



ZAMAWIANIE KSIĄŻEK. 
4

Wybierz, jeśli 
kontynuujesz 
wyszukiwanie.

Wybierz, jeśli już skompletowałeś 
zamówienie.



ZAMAWIANIE KSIĄŻEK. 
5

Możesz dokonać 
wyboru lub 

anulować całe 
zamówienie.

System 
automatycznie 

zaznacza całą listę 
zamówień.

Potwierdź, jeśli już 
skompletowałeś 

zamówienie.



ZAMAWIANIE KSIĄŻEK. 
6

Po wysłaniu zamówienia 
pojawia się komunikat o 
czasie realizacji zamówienia i 
dostarczenia dokumentu do 
wybranego punktu.



ikona 
rezerwacji

REZERWACJA KSIĄŻKI. 
1

INTEGRO umożliwia rezerwację aktualnie wypożyczonych 
dokumentów. 

Kliknij w tytuł, aby 
przejść 
do szczegółów 
egzemplarza.

Opcja dostępna
po zalogowaniu 

do INTEGRO.



REZERWACJA 
KSIĄŻKI. 2

Przy wyborze opcji Zarezerwuj musisz zdecydować, czy będzie ona 

dotyczyć:

● dowolnego egzemplarza - pierwszy zwrócony, do którego czytelnik ma 

uprawnienia,

● wybranego egzemplarza - tego który przeglądasz.



REZERWACJA KSIĄŻKI. 
3

1) Możesz zmienić termin ważności 
rezerwacji.

2) Potwierdź rezerwację.

Rezerwacje możesz 
sprawdzać na Koncie 
użytkownika, w 
zakładce Rezerwacje.



REZERWACJA KSIĄŻKI. 4
1) Po zwrocie książki przez innego 

czytelnika, zarezerwowany 
dokument zostanie 
automatycznie przeniesiony do 
zakładki Przed wysłaniem 
zamówienia.

3) Wówczas, z zakładki Przed 
wysłaniem zamówienia wyślij 
zamówienie. 
Zrób to zgodnie z wcześniej 
opisaną procedurą zamawiania.
Pamiętaj, aby wybrać miejsce 
dostarczenia i wysłać 
zamówienie!!!

2) Jednocześnie otrzymasz  email 
z informacją o dostępności 
książki.

Zamówienie należy wysłać 
w ciągu 2 dni. 

Po tym terminie system 
automatycznie kasuje 

rezerwację.



PROLONGATA. 1 

Prolongaty możesz dokonać nie wcześniej niż 7 dni 
przed upływem terminu zwrotu i nie później niż 
ostatniego dnia terminu zwrotu.

Katalog INTEGRO umożliwia elektroniczną prolongatę (przedłużenie 
terminu zwrotu) książki. Czytelnik dokonuje jej samodzielnie z 
Konta użytkownika,
w zakładce Prolongaty.

Warunki dokonania prolongaty:

● dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął 
termin zwrotu,

● żaden egzemplarz z tego wydania nie został 
zamówiony/zarezerwowany przez innego 
czytelnika,

● nie wykorzystałeś limitu prolongat danej książki 
(10).

Opcja dostępna
po zalogowaniu 

do INTEGRO.



PROLONGATA. 2 

PROLONGUJ – 
możesz przedłużyć 
termin zwrotu 
wybranej książki.

INFORMACJA- 
możliwy termin 
wykonania 
prolongaty.

Możesz prolongować 
wszystkie tytuły, dla 
których jest aktywna 
ta opcja.

Możliwości w opcji 
Prolongaty:



Dla książek udostępnianych w 
Czytelni, 
w opisie bibliograficznym podana 
jest klasyfikacja wewnętrzna 
(numer działu).

KORZYSTANIE Z 
KSIĘGOZBIORU      
CZYTELNIAby znaleźć książkę w Czytelni, musisz znać numer działu i 

sygnaturę książki.

W szczegółach 
egzemplarza (kliknij w 
tytuł) podana jest 
sygnatura książki.

Pamiętaj, aby sprawdzać
w odpowiedniej zakładce !!!



ZAMAWIANIE CZASOPISM 

1) Wyszukaj 
czasopismo. 

Opcja dostępna
po zalogowaniu 

do INTEGRO.

2) Wybierz numer, który chcesz 
zamówić.

3) Zatwierdź.

4) Wyślij 
zamówienie.

Z czasopism drukowanych możesz skorzystać wyłącznie na miejscu.  W 
Czytelni Czasopism i Wydawnictw Ciągłych BG dostępne są egzemplarze 
z bieżącego roku. Numery archiwalne musisz zamówić w INTEGRO.



ZAMÓWIENIA REPROGRAFICZNE 
Usługa-Zamów kopię. 1

Biblioteka realizuje zamówienia na kopie cyfrowe materiałów 
bibliotecznych. 
W katalogu INTEGRO służy do tego funkcjonalność Zamów kopię. 

1) Wyszukaj publikację.
 Kliknij w jej tytuł.

2) Przy roczniku, którego 
potrzebujesz kliknij Zamów 
kopię.

Opcja dostępna
po zalogowaniu 

do INTEGRO.

Można zamawiać 
wyłącznie pozycje 

oznaczone 
przyciskiem Zamów 

kopię.



3) Wypełnij wymagane 
pola.

5) Potwierdź Zamów.

ZAMÓWIENIA REPROGRAFICZNE 
Usługa-Zamów kopię. 2 

4) W polu Uwagi wpisz 
koniecznie numer 

czasopisma, z którego ma 
być wykonany skan.



6) Otrzymasz 
potwierdzenie 
zamówienia.

ZAMÓWIENIA REPROGRAFICZNE 
Usługa-Zamów kopię. 3 

Na Koncie użytkownika 

w zakładce Zamówienia 
reprograficzne są 
widoczne wszystkie 
zamówienia skanów.



Czytelnik może 
pobrać zamówiony 
skan.

ZAMÓWIENIA REPROGRAFICZNE 
Usługa-Zamów kopię. 4

Opis linkuje do 
szczegółów 
zamówienia.

Informacja dla 
czytelnika na jakim 
etapie realizacji jest 
zamówienie. 

Informacja o 
kosztach 
zamówienia.

Czytelnik sam musi 
śledzić status 
zamówienia.

Zamówiony skan musi 
odebrać w ciągu 10 

dni.



KONTO 
UŻYTKOWNIKA

Wgląd do danych osobowych na koncie czytelnika. 

Dokumenty znajdujące się aktualnie na koncie czytelnika. 

Funkcjonalność opisana 
tutaj.

Funkcjonalność opisana 
tutaj.
Funkcjonalność opisana 
tutaj.

Funkcjonalność opisana 
tutaj.

Historia operacji wykonanych na koncie czytelnika przez bibliotekę i samego 
czytelnika.
Kary i opłaty rozliczone, nierozliczone i bieżące na koncie 
czytelnika.
Możliwość edycji niektórych danych (hasło, e mail, dane teleadresowe) przez 
czytelnika.

Zestaw dostępnych dla czytelnika indywidualnych ustawień konta.

Zamówienia mają statusy: zrealizowane, w trakcie realizacji, przed wysłanie 
zamówienia.

Dokumenty udostępnione na miejscu (Czytelnie, Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna). 

Lista urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) zarejestrowanych w 
katalogu.



TWOJA 
PÓŁKA

Funkcjonalność umożliwia zapisywanie opisów i całych wyników wyszukiwania. 
Zestawieniom można nadać zdefiniowane etykiety.  Opcja jest dostępna: z górnego 
menu, 
w szczegółach rekordu oraz z Konta użytkownika.

2) Nadawanie etykiet

Możesz: 
● zachować opis na półce

z etykietą/bez etykiety,
● utworzyć nowa etykietę.

1) Dodawanie opisów do 
półki

Do półki możesz zapisać:
● cały wynik wyszukiwania,
● wybrane pozycje.

Opcja dostępna bez 
konieczności logowania do 

INTEGRO. 
Jednak tylko  zalogowani 

czytelnicy zachowują 
wszystkie zapisane zbiory na 

półce
wraz z etykietami.



HISTORIA 
WYSZUKIWANIAHistoria wyszukiwania - opcja zapisuje wszystkie wyszukiwania wykonane podczas 

danej sesji. Informuje o użytym indeksie i liczbie odpowiedzi. Po zamknięciu strony 
katalogu, dane automatycznie są usuwane. 



ZAPROPONUJ 
ZAKUP

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

ZAPROPONUJ ZAKUP - opcja umożliwia zgłoszenie zakupu nowych pozycji książkowych do 
zbiorów Biblioteki. 
Biblioteka w dowolnym momencie może je zrealizować, albo anulować. Informacja o decyzji 
bibliotekarza automatycznie pojawi się na Koncie Użytkownika.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ 
Biblioteki UPH:

Opcja dostępna
po zalogowaniu 

do INTEGRO.



Opracowanie:
Zespół Oddziału Informacji 

Naukowej
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