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Multiwyszukiwarka INTEGRO Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie 

znajduje się na stronie:



Korzystanie z INTEGRO jest możliwe przez anonimowego użytkownika, 
ale tylko osoba zalogowana na swoje konto ma dostęp do wszystkich funkcjonalności. 

LOGOWANIE do INTEGRO
Po wejściu na stronę katalogu w prawym górny rogu, znajduje się opcja ZALOGUJ.

Biblioteka Uczelniana PWSZ w Lesznie

zaloguj



Podczas pierwszego  logowania się
do katalogu INTEGRO – wpisz
ostatnie 5 cyfr numeru karty
bibliotecznej (znajduje się na karcie
czytelnika pod kodem kreskowym)

oraz hasło, które otrzymałeś od
bibliotekarza podczas zapisu. 

System poprosi Cię o zmianę tego
hasła na nowe. Musi ono mieć
długość co najmniej 8 znaków w tym
duża i mała litera i cyfra. Po zapisaniu
hasła możesz zacząć korzystać z
INTEGRO.

Do zalogowania niezbędny jest 
numer karty bibliotecznej i hasło: 

Karta biblioteczna 
z zaznaczonym numerem
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Podczas kolejnego logowania do
katalogu INTEGRO - wpisz numer
karty biblioteczne i ustalone przez
siebie hasło.

Po poprawnym wykonaniu tej operacji nastąpi nadanie

przez system nowego hasła i przesłanie go na e-mail

podany w bibliotece i zatwierdzony przez czytelnika.

WAŻNE: Po dokonanym zapisie biblioteka wyśle na

adres e-mail wiadomość, w tytule której będzie fraza:

“Potwierdź swój e-mail”. Należy kliknąć na link

znajdujący się w treści wiadomości. Do czasu

potwierdzenia adresu e-mail komunikacja elektroniczna

będzie niedostępna.
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Jeżeli czytelnik zapomniał hasła, może użyć opcji

Przypomnij hasło. 

Do poprawnego wykonania tej operacji niezbędne jest

podanie: numeru karty, adresu e-mail i wprowadzenie

kodu z obrazka. 

Podaj nr karty i hasło

Resetuj hasło



wpisz tytuł poszukiwanego dokumentu

lub serii wydawniczej. Z indeksu tego

korzystać najlepiej, gdy szukamy

konkretnego dokumentu, znamy jego

tytuł lub fragment.

Wyszukiwanie w INTEGRO
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Wszystkie polaWszystkie pola  

(indeks domyślny) - INTEGRO szukał

wpisanego wyrazu lub wyrazów we

wszystkich polach opisów

bibliograficznych całej bazy danych

W katalogu INTEGRO mamy do wyboru następujące indeksy wyszukiwawcze:

AutorAutor

TytułTytuł

wpisz nazwisko osoby odpowie-

dzialnej za treść poszukiwanego

dokumentu, może nim być autor,

redaktor, kompozytor, osoba

opracowująca tekst, itp. Z tego

indeksu korzystamy wtedy gdy znamy

nazwisko autora poszukiwanego

dokumentu lub gdy chcemy

dowiedzieć się jakie książki danego

autora znajdują się w bibliotece.

UWAGA:  problemem są wszelkie znaki

typu dwukropek, myślnik, kropka, itd.

Jeśli np. mamy tytuł: W domu : krótka

historia rzeczy codziennego użytku to w

pole tytuł wpisujemy tylko to, co

znajduje się przed znakiem dwukropek

(dla systemu to, co znajduje się dalej to

już inne pole).

TematTemat

wpisz nazwę dziedziny, zagadnienia,

tematu, nazwy geograficznej itp. Z inde-

ksu tego korzystać najlepiej jeżeli

chcesz dotrzeć do książek na określony

temat - nie znasz autora ani tytułu

Dużą zaletą  INTEGRO jest generowany

automatycznie przez system zestaw

podpowiedzi (uruchomiony jest on w

indeksach: autorskim, tytułowym i

tematycznym). Wybranie konkretnego

hasła z listy podpowiedzi i naciśnięcie

przycisku Szukaj spowoduje

rozpoczęcie wyszukiwania.
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 INTEGRO  -  wybór indeksu wyszukiwawczego

wybierz indeks



Wyszukiwanie w INTEGRO - wskazówki
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Cudzysłów " "Cudzysłów " "
wymusza wyszukanie dokładnej frazy,

np. "prosta historia"

Operatory logiczneOperatory logiczne

Możesz wpływać na wyniki wyszukiwania stosując się do poniższych wskazówek:

zwróci wyniki zawierające oba wyrazy

np. prosta ANDAND ANDAND historia

OROR ORORnp. prosta historia

zwróci wyniki zawierające przynajmniej

jeden z wyrazów

NOTNOT NOTNOTnp. prosta historia

zwróci wyniki zawierająca wyraz prosta 

ale nie zawierające wyrazu historia
fraza wyszukiwawcza szukaj



pomogą otrzymać wyniki tam, gdzie nie

pamiętamy dokładnej frazy jaką chcemy

wyszukać. Można je stosować na końcu

lub w środku wyrazu:

Wyszukiwanie w INTEGRO - wskazówki
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WieloznacznikiWieloznaczniki

Możesz wpływać na wyniki wyszukiwania stosując się do poniższych wskazówek:

zwróci nam wyniki zarówno dla słowa

prosta jak i prosty

prost?prost?

anali*anali*
zwróci nam wyniki, np. analiza,

analityczny, analizować.

fraza z wieloznacznikami
szukaj



Wyszukiwanie w INTEGRO - wybór źródła danych
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wyszukiwanie w bazie rekordów biblio-

graficznych dokumentów gromadzonych

w Bibliotece Uczelnianej.

Katalog bibliotekiKatalog biblioteki

wyszukiwanie w katalogu biblioteki wg

numeru  egzemplarza lub sygnatury

EgzemplarzEgzemplarz

Zasoby cyfroweZasoby cyfrowe

wyszukiwanie w bazach dostępnych w

Inernecie.

IBUK Libra - wyszukane dokumenty
są dostępne bezpłatnie w sieci

PWSZ i dla czytelników BU 

ACADEMICA – Cyfrowa Wypoży-

czalnia Międzybiblioteczna (dostęp

do dokumentów chronionych

prawem autorskim możliwy na

TERMINALU w BU), 

Arianta (baza czasopism) -

udostępnia pełne teksty artykułów

Wolne Lektury - udostępnia pełne

teksty już nie chronione prawem

autorskim

Tu wyszukane dokumenty można
wypożyczyć lub korzystać na miejscu

w bibliotece.

Tu wyszukane dokumenty możesz czytać od
razu po kliknięciu odnośnika:

"Przejdź do źródła"



Przy każdej wartości w fasecie wyświetla

się liczba wystąpień w wyniku.

Wyszukiwanie w INTEGRO - filtrowanie wyników
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Pozostałe fasety: 

Menu rozwijane ukazujące sięMenu rozwijane ukazujące się
po lewej stronie wynikówpo lewej stronie wyników

wyszukiwania nosi nazwę wyszukiwania nosi nazwę faset.faset.
  

FasetyFasety umożliwiają zawężenie umożliwiają zawężenie
(uszczegółowienie ) wyniku(uszczegółowienie ) wyniku
wyszukiwania do wybranychwyszukiwania do wybranych
kryteriów, przez zaznaczeniekryteriów, przez zaznaczenie
odpowiednich wartości.odpowiednich wartości.

  

Rok publikacjiRok publikacji

LokalizacjaLokalizacja

Typ nośnikaTyp nośnika
JęzykJęzyk

Wybór fasety

Faseta - źródło danych
Pamiętaj!

Katalog biblioteki - wybierz jeśli
chcesz sprawdzić czy 

 dokumenty są w Bibliotece
Uczelnianej

Zasoby cyfrowe - wybierz jeśli

szukasz dokumentów dostępnych

on-line w bazach: IBUK Libra,

Academica, Arianta, Wolne Lektury

Autor

Typ dokumentu

Temat
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Wyszukiwanie w INTEGRO - zawężanie wyników

Żeby zawęzić wyszukany wynik,

należy zaznaczyć wartość

/wartości w wybranej fasecie

/fasetach.  Następnie należy wybrać

opcję: ZastosujZastosuj

Aktywne fasety (filtry) można

usunąć z listy nad wynikiem

wyszukiwania, naciskając znak

krzyżyka. Można też to zrobić w

miejscu wybranej wartości fasety.

zawężanie wyników wyszukiwania
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Wyszukiwanie w INTEGRO - elementy opisu

Elementy opisuElementy opisu

opcja podaje podstawowe infor-macje

o rekordzie bibliotecznych poukładane

w strefach:

tytuł, autorzy, temat, wydawca, itd. 

(wraz z ikoną typu dokumentu (książka,

film, itp.), miniaturą okładki, i statusu

egzemplarza)

elementy opisu

Kliknięcie w TYTUŁ wyszukanego dokumentu przenosi nas na stronę opisuKliknięcie w TYTUŁ wyszukanego dokumentu przenosi nas na stronę opisu



Wyszukiwanie w INTEGRO - położenie dokumentów
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Dokumenty przeznaczoneDokumenty przeznaczone
do udostępnienia nado udostępnienia na

miejscumiejscu

korzysta się z nich wyłącznie w bibliotece

Dokumenty przeznaczone doDokumenty przeznaczone do
wypożyczeniawypożyczenia

czytelnia

magazyn czytelni

magazyn

CC

MCzMCz

MM

wypożyczalniaWW położenie
dokumentów 
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Wyszukiwanie w INTEGRO - statusy dokumentów

DostępnyDostępny

NiedostępnyNiedostępny

Wolny dostępWolny dostęp

egzemplarz jest dostępny do

wypożyczenia / udostępnienia

egzemplarz jest dostępny do

wypożyczenia / udostępnienia w

wolnym dostępie

egzemplarz nie jest dostępny, 

 (dokument jest wypożyczony

Status dokumentów



Wyszukiwanie w INTEGRO - wyniki wyszukiwania
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AkcjaAkcja
rozwija listę opcji pozwalających:

dodać wynik wyszukiwania, zapisać

go do pliku, wysłać go na skrzynkę

e-mail.

Rekordów na stronieRekordów na stronie
opcja pozwala wybrać liczbę

wyświetlanych opisów na stronie.

TrafnośćTrafność
opcja do wyboru rodzaju sortowania,

możemy wyniki uszeregować

według autora, tytułu, roku wydania,

rosnąco lub malejąco.

Zaznacz stronęZaznacz stronę
opcja wykorzystywana w połączeniu

z opcją - Akcja - służy do zapisywania

wyników wyszukiwania do pliku lub

dodania wyników na swoją półkę.
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Jeżeli chcesz prolongować termin zwrotu
wypożyczonego dokumentu bibliote-cznego

musisz zalogować się na swoje konto w INTEGRO
i wejść do opcji Konto użytkownika.

W menu znajdującym się po lewej stronie ekranu i

przechodzimy do opcji Prolongaty.

Zostaną wyświetlone wszystkie wypo-życzone

przez Ciebie dokumenty biblioteczne. Przy tych,

które możesz prolongować pojawi się klawisz

PROLONGUJ

PROLONGUJ

Po zaakceptowaniu prolongaty pojawi się infor-

macja o jej dokonaniu i nowy termin zwrotu

dokumentu. 

PAMIĘTAJ

możesz dokonać prolongaty tylko tych ma-

teriałów, które nie zostały zarezerwowane przez

innego czytelnika.

Kiedy jesteś zalogowany w katalogu

INTEGRO w prawym górnym rogu

pojawia się opcja Zalogowany jako -

to wejście do konta użytkownika.

W panelu użytkownika masz dostęp

do informacji dotyczących:

danych osobowych, 

dokumentów wypożyczonych,

udostępnionych, zamówionych i

zarezerwowanych, 

dokonać prolongaty, 

przejrzeć swoje opłaty i historię

oraz zmienić dane (hasło, e-mail,

alias, zgody RODO).

zgłosić dezyderatę na  kupno

książki do biblioteki

kliknij aby przejść 
do konta użytkownika

dostępne opcje 
na koncie użytkownika

Obsługa konta czytelnika przez INTEGRO
Zalogowany CZYTELNIK ma dostęp do panelu obsługi swojego konta w bibliotece
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RezerwowanieRezerwowanie

ZALOGOWANY czytelnik może rezerwować

do-kumenty aktualnie wypożyczone.

W momencie zwrotu tej pozycji system wyśle

automatycznie e-maila infor-mującego o

przejściu rezerwacji w za-mówienie, które

należy odebrać w bibliotece w ciągu 7 dni.

Po kliknięciu na opcję REZERWUJ

należy zdecydować czy będzie ona

dotyczyć:
dowolnego egzemplarza -

pierwszy zwrócony egzemplarz

trafi do Ciebie,

wybranego egzemplarza -

poczekasz na ten konkretny

egzemplarz

Klikając na ikonę kalendarza można

zustalić  swój termin ważności
rezerwacji. Można to też modyfikować z

panelu czytelnika.

opcje rezerwacji
termin rezerwacji dokumentu

Książkę już ktoś wypożyczył - REZERWUJ! 



Biblioteka Uczelniana
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. J. A. Komeńskiego w Lesznie


