
 

Katalog elektroniczny (INTEGRO) 

- instrukcja - 

 
Katalog elektroniczny OPAC (INTEGRO) zawiera informację o zbiorach znajdujących się w całej sieci bibliotek UŚ i 
UE.  
 

 

Rejestracja czytelnika 

Zapisu do bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego należy dokonać poprzez OPAC (INTEGRO). 
Aby zarejestrować się w systemie należy na stronie www katalogu elektronicznego wybrać opcję „Zaloguj”, 
a następnie kliknąć na „Zarejestruj się”: 

 

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


 
 
Następnie wypełnić formularz. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Logowanie 

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 „Numer karty / PESEL” 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 nie ma możliwości korzystania w pełni z jego funkcji. Tylko 
użytkownicy zalogowani mogą zamawiać, rezerwować oraz prolongować książki. 

 

Wyszukiwanie po wszystkich polach 

Katalog Integro daje możliwość szukania po całym opisie bibliograficznym. Wybierając „wszystkie pola” możemy 
wyszukiwać dowolny zestaw słów z całego opisu (tytuł, autor, seria, rok wydania itd.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyszukiwanie według autora i tytułu 

Z pól „Autor” i/lub „Tytuł” korzystamy wyszukując konkretnej publikacji danego autora. 

 

 

 

Wyszukiwanie według tematu 

Z pola „Temat” korzystamy poszukując publikacji z danej dziedziny, nie znając autora i/lub tytułu. Wpisujemy 
interesujące nas hasło, a system wyświetli odnalezione hasła i wraz z zaproponowanymi określnikami zawęzi 
termin wyszukiwania. 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 



 

Wyszukiwanie według Sygnatury Wolnego Dostępu (SWD) 

Polem wyszukiwawczym dostępnym jedynie dla księgozbioru Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej jest pole „CINiBA – sygnatura wolnego dostępu”. Po wpisaniu symbolu liczbowego 
przyporządkowanego danej dziedzinie wiedzy, system wyświetla wszystkie publikacje z tej dziedziny zgromadzone 
w CINiBA. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 

Wyszukiwanie według różnych kryteriów 

OPAC (INTEGRO) umożliwia odnalezienie publikacji z wykorzystaniem funkcji sortowania wyników wyszukiwania 
przy pomocy różnych kryteriów. Wyboru można dokonywać za pomocą WYNIKÓW WYSZUKIWANIA 
wyodrębnionych w lewym panelu interfejsu Integro podzielonych na sekcje. W ich obrębie możliwe jest 
filtrowanie wyników zapytania. Sprecyzować je można odpowiednio zaznaczając pola: agendy (czyli biblioteki, 
która ma daną książkę w swoich zbiorach), autora, wybierając temat, określając rok publikacji, czy dodatkowo 
wskazując np. na język, kraj i typ publikacji. Wyniki można posortować według: trafności, autora, tytułu i roku 
wydania, za każdym razem sortując je rosnąco lub malejąco. 

Ten typ wyszukiwania jest bardzo pomocny, gdy np. interesuje nas jedynie konkretny nośnik czy typ 
wydawnictwa. Można również zaznaczyć kilku pól wyszukiwawczych na raz – pozwala to na zdecydowane 
zawężenie wyniku. 



 

 

 



 

 

 

Historia wyszukiwania 

Do użytku czytelnika dostępna jest również historia dotychczasowych wyszukiwań. 

 

 



 

 

 

Oznaczenia w katalogu 

Każdy dokument znajdujący się w zbiorach Bibliotek UŚ i UE posiada odpowiednie oznaczenia w katalogu 
elektronicznym. 

 „Położenie” zawiera informację o bibliotece wydziałowej, która dysponuje daną książką. 

 „Sygnatura” składa się z informacji niezbędnych do samodzielnego odnalezienia książki na półce (w 
przypadku książek zlokalizowanych w Wolnym Dostępie) lub przez bibliotekarza (w przypadku książek 
ulokowanych w magazynach). 

 „Lokalizacja” podaje dane o miejscu przechowywania dokumentu, np. magazyn, czytelnia (a w przypadku 
książek znajdujących się w zbiorach CINiBA także informację o dziale wiedzy, w którym dana książka 
została umieszczona, co pozwala na odnalezienie jej na odpowiednim regale). 

 „Status” informuje o tym, czy książka jest aktualnie dostępna w Bibliotece. Dokument może być dostępny, 
wypożyczony, zarezerwowany, zamówiony bądź w trakcie realizacji zamówienia. 

 „Zamów”– odpowiedni symbol graficzny symbolizuje możliwość zamówienia książki online (funkcja ta 
dostępna jest tylko dla zalogowanych czytelników). 

 W sytuacji, gdy dana książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, katalog informuje nas 
o wyznaczonej dacie zwrotu dokumentu. 

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


 

 

 

Zamawianie 

Książki zamawiane są drogą elektroniczną. O możliwości zamówienia informuje status „Dostępny”, pod którym 
ukryta jest opcja zamówienia. Po kliknięciu w ikonkę „Zamów” system przekierowuje czytelnika na stronę, na 
której należy ustalić miejsce dostarczenia książki, (czyli konkretną wypożyczalnię lub czytelnię) i kliknąć opcję 
„Zamów”. Wówczas czytelnik zostaje przeniesiony na stronę, na której należy wybrać zamawianą książkę 
(zaznaczając ją w okienku) oraz wysłać zamówienie poprzez kliknięcie opcji „Wyślij zamówienia”. 

System wyświetli komunikat o przewidywanym czasie realizacji zamówienia i dostarczenia dokumentu do 
wybranego punktu. 

W przypadku książek zlokalizowanych w wolnym dostępie w CINiBA nie ma możliwości ich zamówienia przez 
OPAC (INTEGRO). 

Zbiory z wolnego dostępu należy samodzielnie zlokalizować w przestrzeni Biblioteki, a następnie wypożyczyć przy 
użyciu urządzeń samowypożyczających (Selfcheck) lub w Wypożyczalni. 

O rozmieszczeniu zbiorów w wolnym dostępie informuje rozbudowana Sygnatura Wolnego Dostępu widoczna w 
OPAC (INTEGRO). 

Każdy regał w strefach wolnego dostępu jest oznaczony symbolem dziedziny wiedzy (wraz z jego objaśnieniem). 
Również każda z książek jest oznaczona - opatrzona jest specjalną naklejką z rozpisaną Sygnaturą Wolnego 
Dostępu. Pozwala to na bezproblemowe odnalezienie na półkach poszukiwanych przez czytelnika książek. 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Oznaczenia stosowane w SWD 

 
 

Limity wypożyczeń 

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE 30 wol. 16 tygodni 

Pozostali pracownicy UŚ i UE 15 wol.  8 tygodni 

Studenci UŚ i UE 15 wol.  8 tygodni 

Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów UŚ oraz 
doktoranci UŚ i UE 

20 wol.  8 tygodni 

Studenci Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej 15 wol.  8 tygodni 

Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE 5 wol.  8 tygodni 

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

5 wol.  8 tygodni 

Inne osoby (konta kaucyjne)  3 wol.  4 tygodnie 

 

Rezerwacja 

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

 
Po kliknięciu w przycisk „Niedostępny” wyświetla się strona z informacjami dotyczącymi okresu ważności 
rezerwacji i liczby osób oczekujących na daną książkę. Po wybraniu opcji rezerwacji dowolnego egzemplarza 
z wybranej agendy, użytkownik ma zarezerwowany dokument, który po zwrocie przez obecnie posiadającego go 

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


 
czytelnika zostanie przeniesiony na jego konto w zakładce „Przed wysłaniem zamówienia”. Wówczas należy 
wysłać zamówienie na tę książkę zgodnie z wcześniej opisaną procedurą zamawiania. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

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 wcześniej już prolongowana 3 razy. 

Kary 

W przypadku, gdy czytelnik zalega ze zwrotem wypożyczonych dokumentów system nalicza kary w wysokości 
1 PLN / tydzień zwłoki / książka. Naliczanie kary rozpoczyna się 7 dnia od ustalonej daty zwrotu książki. 

 

Informacje o czytelniku 

Czytelnik zarejestrowany w systemie biblioteczno-informacyjnym ma możliwość wglądu w swoje konto. Aby 
skorzystać z tej możliwości należy po zalogowaniu kliknąć w opcję „Konto”. 



 

 

 

 
W opcji „Konto” 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 zwrocie książek oraz powiadomień wysyłanych przez system. 

 

Likwidacja konta 

Po zakończeniu studiów student otrzymuje w dziekanacie kartę obiegową, z którą należy zjawić się w jednej 
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 zjawić się w Wypożyczalni CINiBA 
wraz z pokwitowaniem otrzymanym w dniu zapisu poświadczającym wpłacenie kaucji bibliotecznej. Otrzymuje 
tam druk umożliwiający wypłacenie kaucji w Kasie Uniwersytetu Śląskiego. Wypożyczalnia nie dokonuje zwrotu 
wpłaconej kaucji – zajmuje się tym Kasa UŚ mieszcząca się w budynku Rektoratu na terenie kampusu 
uniwersyteckiego (czynna pn.-pt. od 10 do 14). 


