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https://katalog.mbp.szczecin.pl/integro/

 Możesz przeszukać katalog bez logowania,

 Jeśli chcesz zamówić/zarezerwować dokument, musisz się zalogować,

 Jeżeli nie posiadasz konta zapisz się w filii bibliotecznej.



LOGOWANIE

Do zalogowania niezbędny jest

numer karty bibliotecznej (ostatnie cyfry 

numeru karty) oraz hasło.

Zamiast numeru można wpisać: PESEL lub 

ADRES E-MAIL

HASŁO musi mieć długość co najmniej 8 

znaków w tym duża i mała litera oraz cyfra

. 

KARTA BIBLIOTECZNA Z                

ZAZNACZONYM NUMEREM



LOGOWANIE – NIE PAMIĘTAM HASŁA

Jeżeli czytelnik zapomniał hasło,  może użyć opcji 

Nie pamiętam hasła.

Do poprawnego wykonania tej operacji niezbędne 

jest podanie: numeru karty, adresu e-mail i 

wprowadzenie kodu z obrazka. 

Na adres e-mail podany w bibliotece zostanie 

wysłany link do formularza zmiany hasła.



Obsługa konta czytelnika przez INTEGRO

Kiedy jesteś zalogowany w katalogu INTEGRO w prawym górnym rogu pojawia się opcja 

Zalogowany jako - to wejście do konta użytkownika.

Zalogowany CZYTELNIK ma dostęp do panelu obsługi swojego konta w bibliotece

.



Obsługa konta czytelnika przez INTEGRO 

PROLONGATY

W opcji Prolongaty pojawia się lista dokumentów do samodzielnej prolongaty.  Można prolongować  

wszystkie dokumenty, albo pojedyncze, max. 2 razy o 1 miesiąc.  Przy każdym z wypożyczonych dokumentów 

jest widoczna data zwrotu. 

PAMIĘTAJ! Prolongata nie będzie możliwa, jeżeli: 

 został przekroczony termin zwrotu, 

 naliczono opłaty,

 konto jest zablokowane,

 dokument został zarezerwowany przez innego czytelnika!



Obsługa konta czytelnika przez INTEGRO 

ZAPROPONUJ ZAKUP



TWOJA PÓŁKA (1) (zastępuje SCHOWEK)
Uwaga! Historia SCHOWKA z OPACWWW została skopiowana  do TWOJEJ PÓŁKI.

Fun



TWOJA PÓŁKA (2)
ETYKIETY



POWIADOMIENIA

Czytelnik po zalogowaniu się na swoje konto w INTEGRO otrzymuje listę komunikatów 

wysłanych przez bibliotekę. Informacja o nieprzeczytanych komunikatach będzie cały czas 

wyświetlać się przy opcji powiadomienia.

Dodatkowo znacznik informujący o liczbie wiadomości nieprzeczytanych pokaże się na liście 

powiadomień.



OCENY



WYSZUKIWANIE WG INDEKSÓW
Możesz wpływać na wyniki wyszukiwania stosując się do poniższych 

wskazówek:



WYSZUKIWANIE

WYBÓR ŹRÓDEŁ DANYCH



1. Zaznacz stronę - opcja zaznacza automatycznie wszystkie rekordy na stronie wyniku i zapisanie na TWOJĄ PÓŁKĘ.

2. Akcja - rozwija listę opcji związanych z wyświetlonym wynikiem: można zapisać na TWOJĄ PÓŁKĘ, do pliku lub wysłać   e-mailem.

3. Rekordów na stronie - Liczba rekordów wyświetlanych na stronie (10,25,50,100). Domyślnie jest 10 rekordów.

4. Rodzaje sortowania wg: Trafności, Autora A-Z, Autora Z-A, Tytułu Z-A, Tytułu A-Z, Roku wydania 1-9, Roku wydania 9-1. Domyślnie ustawione 

jest sortowanie wg Trafności.

5. Ręczne zaznaczenie pozycji , aby  zapisać na TWOJĄ PÓŁKĘ.

6. Ikony wskazują na status  egzemplarzy  (widoczne po zalogowaniu)

7. Możliwość dodania do TWOJEJ  PÓŁKI.        8. Pozycja została oceniona przez czytelników.

WYNIKI WYSZUKIWANIA



WYNIKI WYSZUKIWANIA

Zawężanie według różnych kryteriów  - Fasety



ZASOBY CYFROWE

(LEGIMI, IBUK LIBRA, WOLNE LEKTURY)

W wyniku wyszukiwania w fasecie Źródło danych  mogą pojawić  się dostawcy treści cyfrowych 

Wybierając interesująca nas platformę w fasecie Dostawca treści, a następnie e-publikację można 

bezpośrednio przejść do źródła danych. 

Korzystanie z serwisu Legimi i IBUK Libra wymaga logowania i pobrania bezpłatnego kodu od 

bibliotekarza..



FASETY
Menu rozwijane ukazujące się po lewej stronie wyników wyszukiwania 

nosi nazwę faset.

Agenda - faseta prezentująca listę  filii biblioteczny i liczbę pozycji odpowiadających kryteriom wyszukiwania

Typ dokumentu - faseta prezentuje formę dzieła np. Film, Książka, Książka mówiona

Rok publikacji - faseta podaje najstarszy i najnowszy rok wydania dokumentu odpowiadającego kryteriom 

wyszukiwania. Ruchomy suwak zawęża wynik. Zakres dat można również wpisać z klawiatury.

Temat - faseta prezentuje hasła powiązane relacjami ze szczegółową treścią dokumentu, np. Francja, 

Dziennikarze

Forma dzieła - rodzaj (publikacja dydaktyczna, poradnik) lub gatunek dokumentu (kryminał).

Seria/Cykl – serie wydawnicze, cykle autorskie

Autor – faseta prezentuje osoby biorące w tworzeniu dzieła

Odbiorca – faseta prezentuje przeznaczenie czytelnicze dokumentu wskazane przez autora lub wydawcę.

Wydawnictwo – faseta prezentuje instytucje sprawcze

Język – faseta prezentuje język dokumentu



FASETA DZIEDZINA
faseta prezentuje ogólne dziedziny nauki i sztuki oraz sfery aktywności 

człowieka przypisane treści dokumentu:

.Deskryptory dziedzin nauki i sztuki

1. Archeologia

2. Architektura i budownictwo

3. Bezpieczeństwo i wojskowość

4. Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

5. Biologia

6. Chemia

7. Edukacja i pedagogika

8. Etnologia i antropologia kulturowa

9. Filozofia i etyka

10. Fizyka i astronomia

11. Geografia i nauki o Ziemi

12. Gospodarka, ekonomia, finanse

13. Historia

14. Informatyka i technologie informacyjne

15. Inżynieria i technika

16. Językoznawstwo

17. Kultura fizyczna i sport

18. Kultura i sztuka

19. Literaturoznawstwo

20. Matematyka

21. Media i komunikacja społeczna

24. Medycyna i zdrowie

25. Nauka i badania

26. Ochrona środowiska

27. Opieka nad zwierzętami i weterynaria

28. Polityka, politologia, administracja publiczna

29. Prawo i wymiar sprawiedliwości

30. Psychologia

31. Religia i duchowość

32. Rolnictwo i leśnictwo

33. Socjologia i społeczeństwo

34. Transport i logistyka

35. Zarządzanie i marketing

Deskryptory dotyczące sfer życia

1. Dom i ogród

2. Hobby i czas wolny

3. Kulinaria

4. Podróże i turystyka

5. Praca, kariera, pieniądze

6. Rodzina, relacje międzyludzkie

7. Rozwój osobisty

8. Styl życia, moda i uroda



ZAMAWIANIE

ZALOGOWANY CZYTELNIK może zamówić dokumenty o statusie DOSTĘPNE.

Klikamy w SZCZEGÓŁY dokumentu i przechodzimy do opcji ZAMÓW.



ZAMAWIANIE

KOSZYK ZAMÓWIEŃ
Można zamawiać tylko dokumenty o statusie  DOSTYĘPNY

Opcja jest aktywna tylko dla zalogowanego czytelnika.  Informacja o tym czy dany 

dokument można zamówić znajduje się pod opisem dokumentu - jeżeli jego 

status jest dostępny możemy wybrać opcję Zamów

Nasze zamówienie zostanie dodane do Koszyka zamówień. Musimy zdecydować 

czy kontynuujemy przeglądanie bazy czy przechodzimy do koszyka sfinalizować

zamówienie

Aby wysłać zamówienie należy przejść do koszyka i zaznaczyć wszystkie/pojedyncze zamówienia



REZERWACJE

ZALOGOWANY czytelnik może rezerwować dokumenty aktualnie WYPOŻYCZONE I  W OPRACOWANIU. 

Klikamy w SZCZEGÓŁY dokumentu i przechodzimy do opcji ZAREZERWUJ

Po kliknięciu ZAREZERWUJ należy zdecydować

czy rezerwacja ma dotyczyć:

 dowolnego egzemplarza -pierwszy zwrócony  w jakiejkolwiek filii egzemplarz trafi do Ciebie,

 wybranego egzemplarza -poczekasz na ten konkretny egzemplarz w wybranej filii

Widoczna jest kolejka Rezerwujących

W momencie zwrotu  pozycji system 

wyśle automatycznie e-maila 

informującego o przejściu 

rezerwacji w zamówienie, które

należy odebrać w bibliotece w ciągu 

7 dni.


