
Instrukcja korzystania z katalogu INTEGRO 
 

Katalog INTEGRO (OPAC) zawiera informację o zbiorach znajdujących się w całej sieci bibliotek UŚ i UE. Aby móc  
z nich korzystać konieczne jest posiadanie konta czytelniczego.  
 

Rejestracja czytelnika 

Zapisu do bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego należy dokonać poprzez katalog INTEGRO. W celu 
zarejestrowania się w systemie należy na stronie www katalogu elektronicznego wybrać opcję „Zaloguj”, a następnie 
kliknąć w link „Zarejestruj się” (osoby posiadające już konto biblioteczne wybierają opcję „Zaloguj” i wpisują dane 
logowania): 
 

 
 

 
Następnie wypełnić formularz w sześciu krokach: 

 

 
 
 

http://opac.ciniba.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo_log.w


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Proszę uzupełnić dane miejsca 
zamieszkania. Pola wymagane  

muszą być uzupełnione. 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

Aby konto w pełni działało, musi zostać aktywowane. Aktywacji tej można dokonać zgłaszając się osobiście  

do Wypożyczalni CINiBA (Poziom 0) z aktualną legitymacją studencką. Pełna aktywacja następuje po 
podpisaniu deklaracji potwierdzającej zapoznanie się z warunkami korzystania z usług biblioteki. Pracownicy  
i studenci UŚ i UE, którzy chcą korzystać wyłącznie ze źródeł elektronicznych (bez wypożyczania książek) 
mogą skorzystać z usługi zdalnej rejestracji konta. W tym celu po wypełnieniu formularza należy przesłać 
prośbę o aktywowanie konta na adres mailowy: bgwyp@ciniba.edu.pl  

 

Logowanie dla użytkowników posiadających konto 

Katalog elektroniczny można przeglądać jako użytkownik anonimowy (nie trzeba mieć wówczas założonego konta 
czytelniczego w Bibliotece) lub zalogowany. W celu zalogowania się do katalogu należy kliknąć w opcję „Zaloguj” 
znajdującą się w prawym górnym rogu strony. Następnie w polu „e-mail, ID Czytelnika” wpisać odpowiedni numer,  
a w polu „Hasło” – hasło ustalone podczas rejestracji w systemie (bądź nowe, jeżeli od tamtej chwili było ono przez 
użytkownika zmieniane). 
 
Przeglądając katalog jako użytkownik anonimowy, czytelnik nie ma możliwości korzystania w pełni z jego funkcji. 
Tylko użytkownicy zalogowani mogą zamawiać, rezerwować oraz prolongować książki. 
 

Informacje o czytelniku 

Czytelnik zarejestrowany w systemie biblioteczno-informacyjnym ma możliwość wglądu w swoje konto.  

By skorzystać z tej możliwości, należy po zalogowaniu kliknąć w ikonkę ze swoim numerem ID.   

 

mailto:bgwyp@ciniba.edu.pl


 

W zakładce „Konto użytkownika” czytelnik ma możliwość  zmiany swojego hasła dostępu do konta, jak również 
zmiany adresu e-mail. Zachęcamy czytelników do podawania aktualnego adresu e-mailowego ze względu na 
udogodnienia w postaci automatycznych przypomnień o terminach zwrotu książek oraz powiadomień wysyłanych 
przez system. W zakładce „Konto użytkownika” znajdują się także m. in. informacje o książkach wypożyczonych  
i udostępnionych oraz terminach ich zwrotu, rezerwacjach, opłatach. 

 

Wyszukiwanie  

Katalog INTEGRO daje możliwość szukania w całym opisie bibliograficznym. Wybierając „Wszystkie pola” możemy 
wyszukiwać dowolny zestaw słów) z całego opisu (tytuł, autor, seria, rok wydania itd.). Z pól „Autor” i/lub „Tytuł” 
korzystamy, wyszukując konkretnej publikacji danego autora. 

 

 



 

 

Wyszukiwanie według hasła przedmiotowego / według tematu 

Z pola „Temat” korzystamy poszukując publikacji z danej dziedziny, nie znając autora i/lub tytułu. Wpisujemy 
interesujące nas hasło, a system podpowiada terminy pokrewne. Możemy skorzystać z tej podpowiedzi lub pozostać 
przy własnym zapytaniu. 
 

 

 



 
 

 



Zamawianie 

Książki zamawiane są drogą elektroniczną. O możliwości zamówienia informuje status „Dostępny”,  
pod którym ukryta jest opcja zamówienia. Po kliknięciu w ikonkę „Zamów” system pozwala na wybór miejsca 
dostarczenia książki („wypożyczam” lub „korzystam na miejscu”). Następnie należy kliknąć w opcję „przejdź do 
koszyka zamówień” i wysłać zamówienie. 
Uwaga! Pominięcie ostatniego kroku uniemożliwi realizację zamówienia. 
 
W dalszej kolejności system wyświetla komunikat o przewidywanym czasie realizacji zamówienia i dostarczenia do 
wybranego miejsca (wypożyczalnia lub czytelnia). 
 
Zbiory z wolnego dostępu należy samodzielnie zlokalizować w przestrzeni Biblioteki, a następnie wypożyczyć  
przy użyciu urządzeń samowypożyczających (Selfcheck) lub w Wypożyczalni.  
W przypadku książek zlokalizowanych w wolnym dostępie istnieje możliwość ich zamówienia przez katalog,  
ale dopiero po zamknięciu biblioteki. tj. między godziną 20.00 a 7.00. 
 
O rozmieszczeniu zbiorów w wolnym dostępie informuje rozbudowana Sygnatura Wolnego Dostępu widoczna  
w INTEGRO. 
 
Każdy regał w strefach wolnego dostępu jest oznaczony symbolem dziedziny wiedzy (wraz z jego objaśnieniem) 
książek, które są na nim umieszczone. Każda z książek jest oznaczona specjalną naklejką z Sygnaturą Wolnego 
Dostępu. Pozwala to na bezproblemowe odnalezienie na półkach poszukiwanych przez czytelnika książek. 
 
 
 

Oznaczenia stosowane w Sygnaturze Wolnego Dostępu (SWD) 
 
 

 
 
 

http://el.us.edu.pl/upgow/mod/glossary/showentry.php?courseid=104&eid=2444&displayformat=dictionary
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/glossary/showentry.php?courseid=104&eid=2456&displayformat=dictionary
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/glossary/showentry.php?courseid=104&eid=2457&displayformat=dictionary


 
 

 

 



Limity wypożyczeń 

Status podstawowy Wypożyczenia 

  Limit vol. Czas 

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE 50 16 tygodni 

Pozostali pracownicy UŚ i UE 25 8 tygodni 

Studenci UŚ i UE 25 8 tygodni 

Doktoranci UŚ i UE 30 8 tygodni 

Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE 10 8 tygodni 

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych  
innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych 
z UŚ i UE) 

5 8 tygodni 

Emerytowani pracownicy UŚ i UE 5 8 tygodni 

Kaucja 3 4 tygodnie 

 

Rezerwacja 

Gdy poszukiwana książka ma status inny niż „Dostępna”, można ją zarezerwować. 

 
 
 
 
 
 



Po kliknięciu w przycisk „Sprawdź status” wyświetla się strona z informacjami dotyczącymi daty zwrotu danego 
egzemplarza i liczby osób oczekujących na daną książkę. Aby zarezerwować książkę trzeba kliknąć w przycisk 
„Zarezerwuj”, wybrać odpowiednią agendę oraz termin  ważności rezerwacji. Po zwrocie książki przez obecnie 
posiadającego go czytelnika należy wysłać zamówienie (Zakładka „dokumenty udostępnione  „Przed wysłaniem 
zamówienia”).  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Prolongata (przedłużenie terminu zwrotu książki) 

 

OPAC (INTEGRO) umożliwia elektroniczną prolongatę książki. Czytelnik dokonuje jej samodzielnie, logując się  
i wchodząc w opcję „Konto”. 

 

 

 
 
 
 

http://el.us.edu.pl/upgow/mod/glossary/showentry.php?courseid=104&eid=2459&displayformat=dictionary


 
 
Książkę można samodzielnie prolongować, jeżeli: 
 
- dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu, 
- żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika, 
- książka wcześniej nie została prolongowana w Wypożyczalni, 
- książka nie była już wcześniej prolongowana 3 razy. 
 
Zwracamy uwagę, że za nieterminowy zwrot naliczana jest opłata. Po zalogowaniu w INTEGRO można ją uregulować 
elektronicznie. 
 
 

 

 



Likwidacja konta 

Po zakończeniu studiów student otrzymuje w dziekanacie kartę obiegową, z którą należy odwiedzić jedną  
z bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego wraz z indeksem (jeśli został wydany w toku studiów). By uzyskać 
rozliczenie z biblioteką, student musi mieć uregulowane wszelkie zobowiązania wobec biblioteki, tj. zwrócić książki  
i opłacić ewentualne zaległe kary biblioteczne. Należy również pamiętać, iż w związku ze współpracą biblioteki  
z innymi bibliotekami naukowymi w regionie należy w pierwszej kolejności uzyskać rozliczenie z tych właśnie bibliotek 
(są to: Biblioteka Śląska i Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna). Warunek ten nie dotyczy studentów innych uczelni 
niż UŚ i UE, gdyż za ich zobowiązania odpowiada biblioteka macierzystej uczelni. 
 
W przypadku likwidacji konta kaucyjnego czytelnik zobowiązany jest uregulować wszelkie zaległości wobec biblioteki, 
tj. zwrócić książki i opłacić ewentualne zaległe kary biblioteczne oraz skontaktować się osobiście  
z pracownikiem Wypożyczalni CINiBA. Tam otrzymuje druk dyspozycji zwrotu kaucji na konto bankowe.  
 

Zamawianie kopii 

Każdy czytelnik ma możliwość zamówienia cyfrowych kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze  zbiorów biblioteki 
oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”. Szczegółową instrukcje można znaleźć w przygotowanym filmie: 
https://youtu.be/LhtCylm6blA 
 

https://youtu.be/LhtCylm6blA

