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INSTRUKCJA  

korzystania z katalogu INTEGRO 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej tworzy wspólną bazę z filiami 

w Cieszynie, Skoczowie, Milówce i Żywcu. Do katalogu można wejść ze strony 

https://pbw.bielsko.pl (zakładka Katalogi, następnie Katalog online) lub bezpośrednio z linku: 

https://opac.pbw.bielsko.pl. Katalog elektroniczny INTEGRO zastąpił niewspierany już przez 

producenta katalog OPAC.  

 

 

W celu rejestracji lub zalogowania się do biblioteki należy: 

1. Wybrać bibliotekę, jeśli chcesz zalogować się do którejś z naszych filii (domyślne 

ustawiona jest PBW w Bielsku-Białej). 

 

1. Wybór biblioteki – 

zmień, jeśli  logujesz się 

do filii 

2. Logowanie 

i rejestracja 

https://pbw.bielsko.pl/
https://opac.pbw.bielsko.pl/


2 

 

2. Wybrać przycisk Zaloguj. 

3. Zalogować się podając numer karty bibliotecznej oraz hasło, a w celu zapisania się 

do biblioteki wybrać opcję Zarejestruj się i wypełnić formularz. 

4. Jeżeli czytelnik zapomniał hasła, może wybrać opcję: Nie pamiętam hasła (konieczne 

jest wpisanie adresu email podanego podczas zapisu do biblioteki). 

 

Przeglądanie katalogu Integro nie wymaga posiadania konta w bibliotece, jednak osoba 

niezarejestrowana nie może zamawiać, rezerwować ani prolongować dokumentów. 

Po zalogowaniu się do katalogu czytelnik uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez 

naciśnięcie w prawym górnym rogu przycisku ID (numer swojej karty). 

 

W tym miejscu czytelnik może sprawdzić swoje dane osobowe, listę wypożyczonych 

dokumentów, a także zamówienia i rezerwacje ze wszystkich agend. Jeśli nie minął termin 

zwrotu i nikt nie zarezerwował wypożyczonych materiałów, może samodzielnie kilkakrotnie 

prolongować wypożyczenia oraz przedłużyć termin ważności rezerwacji.  

Do wglądu użytkowmika jest historia jego aktywności w bibliotece – opcja przydatna, gdy 

chce na przykład powrócić do lektury wcześniej wypożyczonej pozycji. System rejestruje 

wypożyczenia, zwroty, realizację zamówień oraz maile wysłane do czytelnika. 
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Ponadto czytelnik ma dostęp do opłat rozliczonych i nierozliczonych w bibliotece, może 

zmienić swój adrese-mail oraz hasło, może też zaproponować zakup potrzebnej mu książki, 

której biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. 

Niektóre funkcjonalności: Dane osobowe, Historia czytelnika i Zmiana danych zostały 

zabezpieczone przez konieczność dodatkowego wpisania hasła do konta bibliotecznego. 

 

Na głównej stronie Integro, w górnym menu, czytelnik ma dostęp do przycisków: 

 

Historia wyszukiwania - system zapisuje wpisane warunki wyszukiwania podczas bieżącej 

sesji. Informuje o użytym indeksie i liczbie odpowiedzi. Zapytanie można wyszukać 

ponownie bez potrzeby ponownego wpisywania.  

 

Nowości – wyświetlają się nowości z wybranej biblioteki za okres ostatnich 60. dni. Można 

zmienić zakres czasowy (do maksymalnie 99 dni), można zmienić bibliotekę, przejrzeć 
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nowości z wybranej agendy (Wypożyczalnia, Czytelnia,  Audio) albo wybrać typ dokumentu 

(książka, film itd.) 

 

Koszyk zamówień – zawiera zamówienia do wysłania. Zamówienie trafia do koszyka, jeśli 

zalogowany czytelnik kliknie na status  przy opisie dokumentu, a  następnie 

wybierze opcję . W koszyku zamówień można zrezygnować z wszystkich 

albo wybranych zamówień przed ich wysłaniem. 

Twoja półka – tutaj można zapisać rekordy lub warunki wyszukiwawcze, a także 

przypisywać im etykiety. Do półki można dodać opisy z Wyniku wyszukiwania (rozwijając 

przycisk Akcja),  Szczegółów rekordu albo z opcji Nowości. Pozwala ona na zapisanie 

całego wyniku – Dodaj cały wynik z filtrami, albo tylko zaznaczonych pozycji – Dodaj 

wybrane pozycje. W wypadku Nowości do półki można dodać tylko wybrane pozycje. 

Twoja półka jest aktywna zarówno dla czytelników zalogowanych, jak i dla czytelników 

anonimowych, ale po wyjściu z INTEGRO tracą oni informacje o zapisanych rekordach. 

Zalogowani czytelnicy mają na stałe dostęp do zapisanych na półkę zbiorów wraz 

z etykietami. 

 Zaproponuj zakup – zalogowany czytelnik może wysłać do biblioteki formularz 

z propozycją zakupu nowych pozycji. 

Informacje biblioteki – komunikaty biblioteki skierowane do czytelników.  
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WYSZUKIWANIE 

Na belce nad polem wyszukiwania czytelnik ma możliwość wyboru bazy, poprzez kliknięcie 

w Opis bibliograficzny (ustawiony domyślnie), IBUK Libra / Wolne Lektury lub  

Egzemplarz. Aktywny przycisk jest podkreślony. 

 

Opis bibliograficzny to wspólna baza PBW w Bielsku-Białej i jej filii w Cieszynie, Milówce, 

Skoczowie i Żywcu. Domyślnie system wyświetla wyniki z biblioteki, do której czytelnik jest 

zalogowany, bądź którą wybrał jako gość. 

W wyszukiwarce Integro czytelnik uzyskuje dostęp do czytelni internetowej IBUK Libra 

(odbiór induwidualnych darmowych kodów możliwy w PBW lub przez pocztę internetową) 

oraz do internetowej bazy tekstowej Wolne Lektury. Po wyborze tego przycisku wyniki 

wyszukiwania będą domyślnie wyświetlać się dla tych właśnie baz, a naciśnięcie 

wyszukanego tytułu przekieruje do tekstu w wybranej bazie.  

Wyszukiwanie przez Egzemplarz możemy zastosować, jeśli znamy numer inwentarzowy 

dokumentu (można wybrać przy tym księgę inwentarzową z dostępnej listy) lub wpisując 

sygnaturę (tu wybieramy dodatkowo położenie dokumentu w bibliotece). Opcja przydatna np. 

kiedy zapisaliśmy sobie wcześniej numer, aby szybko odnaleźć poszukiwany egzemplarz. 

 

INDEKSY 

Poszukiwania interesującej nas literatury prowadzimy z wykorzystaniem jednego z czterech 

dostępnych indeksów: 

 Wszystkie pola – ustawiony domyślnie  

 Tytuł 

 Autor 

 Temat 



6 

 

 

 

Wyszukiwanie po wszystkich polach  

Katalog Integro daje możliwość szukania w całym opisie bibliograficznym. Wybierając 

„wszystkie pola” możemy wyszukiwać dowolny zestaw słów z opisu (tytuł, autor, seria, rok 

wydania, wydawca, hasło przedmiotowe itd.) 

Tytuł 

Wpisujemy tytuł lub jego fragment. Ważne jest stosowanie cudzysłowów, które powodują 

wyszukiwanie słów we wpisanym szyku. Można też końcówkę wyrazu zastąpić pytajnikiem 

(jedną literę) lub gwiazdką (kilka liter).  

Autor 

Wyszukując według indeksu Autor, możemy wpisać nie tylko nazwisko autora, ale też 

redaktora, kompozytora, reżysera, autora wstępu, osoby opracowującej tekst czy ilustratora. 

Temat 

Przeszukując bazę według tego indeksu wpisujemy zagadnienie czy dziedzinę, która nas 

interesuje, gdy nie znamy dokładnie tytułu ani autora, albo szukamy literatury na dany temat. 

Może to być również nazwa geograficzna, nazwa instytucji czy nazwisko osoby, o której 

chcemy znaleźć informacje. 

Podczas wpisywania warunku we wszystkich indeksach działa opcja autouzupełniania. Są to 

ujęte w cudzysłów podpowiedzi, które dopowiadają dalszy ciąg nazwiska, tytułu czy tematu. 

Wybierając daną podpowiedź otrzymamy wyświetlone przez system publikacje zawierające 

w opisie słowa, które zostały wpisane w wyszukiwarce. Często wyników jest bardzo dużo. 

Poniżej podpowiedź jak je zawęzić. 
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Zawężanie wyników wyszukiwania 

 

Wyszukane rekordy można sortować według różnych kryteriów, dostępnych na pionowej 

belce po lewej stronie okna z wynikami. Filtrowanie dostępne jest poprzez zaznaczenie 

jednego lub kilku pól, m.in.: Źródło danych (katalog biblioteki lub bazy zewnętrzne – IBUK 
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Libra i Wolne Lektury), Biblioteka (PBW w Bielsku-Białej lub wybrana filia), Lokalizacja 

(Wypożyczalnia, Czytelnia, Audio), Typ dokumentu (książka, film, dokument dźwiękowy 

itd.), Autor, Rok publikacji, Temat,  Seria, Język. Im więcej pól zostanie zaznaczonych, 

tym bardziej dokładne będą wyniki wyszukiwania.  

Wyniki można posortować według: trafności, autora, tytułu i roku wydania, za każdym razem 

porządkując je rosnąco lub malejąco. Korzystając z przycisku Akcja możemy umieścić 

wyniki na własnej półce, zapisać do pliku lub wysłać na maila. 

Bardzo ważne podczas wyszukiwania jest stosowanie wyrażeń pisanych w cudzysłowie, gdyż 

zwracają one mniej wyników, jednocześnie bardziej związanych z tematem. Stosowanie 

znaków cudzysłowu wymusza wyszukanie dokładnej frazy, np. "psychologia dziecka". 

Dodatkowo, za pomocą znaku ~, można określić maksymalną odległość, w jakiej mogą 

znajdować się poszczególne wyrazy wprowadzonej frazy, np. "psychologia dziecka"~7. 

Poniżej przykład różnicy w liczbie znalezionych wyników wyszukiwania frazy psychologia 

dziecka bez cudzysłowu, z cudzysłowem oraz z dodatkową odległością między wyrazami 

o siedem: 

 

 

Na wyniki można również wpłynąć poprzez stosowanie wieloznaczników (pytajnik 

i gwiazdka). Pozwoli to na wyszukiwanie w sytuacji, gdy nie pamiętamy dokładnej frazy, 

jaką chcemy znaleźć. Pytajnik zastąpi dokładnie jeden znak, np. dzieck? zwróci nam wyniki 

zarówno dla słowa dziecko, dziecka, jak i dziecku. Gwiazdka zastąpi końcówkę wyrazu, bez 

względu na liczbę znaków, np. psychologi* zwróci nam wyniki dla słów psychologia, 

psychologiczny, psychologiem itp. Powyższe wieloznaczniki można stosować na końcu lub 

w środku wyrazu, np. psy*za odnajdzie rekordy zawierające zarówno słowo psychoanaliza, 

jak i psychoza. 

Na koniec kilka słów na temat operatorów logicznych: 

 AND, np. psychologia AND dziecka zwróci wyniki zawierające oba wyrazy, ale nie 

muszą one znajdować się we wpisanej kolejności (jak ma to miejsce z użyciem 

cudzysłowu), 

 OR, np. psychologia OR dziecka zwróci wyniki zawierające przynajmniej jeden 

z wyrazów, 
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 NOT, np. psychologia NOT dziecka zwróci wyniki zawierająca wyraz psychologia, 

ale nie zawierające wyrazu dziecka. 

 

Różnice w zastosowaniu operatorów pokazuje poniższa historia wyszukiwania: 

 

 

Klikając na tytuł w wynikach wyszukiwania przechodzimy do szczegółów rekordu, gdzie 

znajduje się dokładniejszy opis dokumentu wraz z dopiętymi egzemplarzami z wybranej 

biblioteki. 

 

Jeśli egzemplarz jest , zalogowany czytelnik, klikając przycisk , 

przenosi go do koszyka. W przypadku, gdy dokument jest wypożyczony przez innego 

czytelnika i widnieje przy nim napis , można go zarezerwować.  

Koszyk zamówień dostępny jest w górnym menu. Z tego miejsca można wysłać zamówienia, 

bądź też zrezygnować z kilku z nich lub ze wszystkich. 
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Po wysłaniu zamówień pozostaje już tylko wizyta w bibliotece po odbiór dokumentów. 

Serdecznie zapraszamy. 


