
INTEGRO. Nowa 
wyszukiwarka 

w Bibliotece – KROK PO 
KROKU



Wejdź na stronę biblioteki: 
www.biblioteka.zgora.pl

Kliknij w zakładkę



https://opac.wimbp.zgora.pl/integro/catalog
• Możesz przeszukać katalog bez logowania;

• Jeśli chcesz wypożyczyć książkę, musisz być zalogowany;

• Jeśli nie posiadasz konta zapisz się w Bibliotece.



Logowanie

Wpisz swój numer karty i hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła, wypełnij 
formularz.
Nowe hasło otrzymasz na adres e-mail 
podany przy zapisie.

Jeśli nie pamiętasz numeru karty, wpisz swój pesel lub alias(nick).
Jeśli nie pamiętasz żadnego z nich, zgłoś się do Biblioteki.



Wyszukiwanie wg opisu bibliograficznego

Wyszukiwanie przez wszystkie pola 

opisu bibliograficznego.

Po wybraniu indeksu i wpisaniu frazy, 
zatwierdź wyszukiwanie.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić dostępne 
indeksy.

W tych indeksach (rejestrach) pojawiają się podpowiedzi 
ze słownika.

Wyszukiwanie wg hasła przedmiotowego.



Wyniki wyszukiwania 1

Liczba znalezionych pozycji

Możesz posortować 
wyniki wyszukiwania



Wynik wyszukiwania 2

Możesz rozwinąć opcje 
wyszukiwania

Możesz zwęzić wyszukiwanie wybierając odpowiednie 
filtry:

Informacja o usytuowaniu
dokumentu, 

np. Czytelnia Ogólna

Hasło przedmiotowe

Język publikacji

Kraj wydawcy

Rodzaj dokumentu,
np. książka mówiona, 

film…



Znalazłem tytuł. Co dalej?

Wejdź w tytuł, który cię interesuje 
(kliknij w niego)



Chcesz znaleźć wybrany tytuł samodzielnie 
na półce w wybranej Agendzie

Aby samodzielnie znaleźć książkę, musisz znać nazwę Agendy i sygnaturę 
książki:

Po kliknięciu w nazwę agendy, 
wyświetli ci się jej adres 

i godziny otwarcia



Zamówienie książki  1
Zamówić można tylko egzemplarz dostępny, żeby go zamówić, trzeba być 
zalogowanym!

Informacja o przeznaczeniu 
dokumentu

Kliknij, jeśli chcesz 
zamówić



Zamówienie książki 2

Potwierdzenie!

Aby otrzymać książkę,
musisz wysłać zmówienie

Wybierz, jeśli szukasz dalej

Po skompletowaniu zamówienia:
 Przejdź do koszyka zamówień



Zamówienie książki 3

Zaznacz dokument, który chcesz 
wypożyczyć

Zatwierdź zamówienie

▪ W ciągu 2 dni możesz odebrać swoje zamówienie w agendzie, którą wybrałeś.
▪ Jeśli tego nie zrobisz, książka wróci na półkę – dostępna dla wszystkich 

czytelników.



Rezerwacja książki 1 

Kliknij, aby zarezerwować

Zarezerwować można tylko egzemplarz wypożyczony, żeby pozycję zarezerwować, trzeba być 
zalogowanym!



Rezerwacja książki 2

Wybierz egzemplarz, agendę w której 
chcesz zarezerwować wybraną 
pozycję

Wybierz termin 
ważności



Rezerwacja książki 3



Konto czytelnika
Wszystkie informacje są dostępne po zalogowaniu się na konto:

Podgląd operacji od chwili zapisu do Biblioteki.
Zawiera informacje o wypożyczeniach, 

zwrotach, zamówieniach, rezerwacjach itp....
Informacja o blokadzie konta i opłatach 

za przetrzymanie wypożyczonych materiałów.
Kara jest automatycznie naliczana przez system.

W tej zakładce znajdziesz informacje 
o zamówionych dokumentach:

Możesz:
• Złożyć zamówienie (wysłać do 

realizacji),
• Zrezygnować z ich wypożyczenia.

Tu znajdziesz dokumenty, których realizacja już się rozpoczęła.

Materiały, które czekają na odbiór w wybranej Agendzie. 
Musisz je odebrać w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.



Prolongata 1

Zaloguj się i wejdź na konto

Możesz 2 – krotnie przedłużyć online termin zwrotu wybranej pozycji, jeśli jej nikt wcześniej nie 
zarezerwował.Prolongata dokumentów wypożyczonych (nie obejmuje dokumentów udostępnionych). Agendy są traktowane 
łącznie. Prolongata nie jest możliwa, jeśli termin zwrotu dokumentu został przekroczony lub zostały naliczone kary 
w bibliotece/agendzie.



Prolongata 2

Wybierz odpowiednią zakładkę



Prolongaty 3

Lista dokumentów

Możesz prolongować wszystkie tytuły, 
dla których jest aktywna taka opcja

Przy poszczególnych tytułach pojawiają się oznaczenia:

• PROLONGUJ – można przedłużyć termin zwrotu wybranej 
książki,• INFORMACJA – możliwy termin wykonania 
prolongaty.



Przetrzymanie wypożyczonych egzemplarzy

Jeśli nie dokonasz prolongaty o czasie:

• system zablokuje konto,

• rozpocznie się naliczanie kary: 0,10 PLN/książkę/doba; 2,00 PLN/film, muzyka/doba.

W takim przypadku musisz:

• przynieść niezwrócone pozycje do Agendy w której zostały wypożyczone,

• zapłacić karę za przetrzymanie. Dopiero wówczas Twoje konto zostanie odblokowane.



W razie problemów skontaktuj się z nami:

http://www.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7008&Itemid=432

http://www.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7008&Itemid=432

