
Instrukcja zamawiania książek w katalogu INTEGRO 

 

1. W zakładce E-Katalogi wybierz Katalog Online 

2. Otwórz zakładkę Konto, znajdującą się w prawym górnym rogu strony.  

 

 
 

3. Jeżeli jesteś już czytelnikiem biblioteki wybierz opcję Zaloguj.  Jeśli jeszcze nie jesteś naszym 

czytelnikiem,  wybierz opcję Zarejestruj, gdzie możesz samodzielnie dokonać zapisu do 

biblioteki.  

4. Wpisz numer karty oraz hasło. Jeżeli logujesz się po raz pierwszy, musisz zmienić hasło, które 

otrzymałeś podczas zapisu do biblioteki. Jeżeli nie pamiętasz hasła,  skorzystaj z opcji:  nie 

pamiętam hasła (opcja przypomnienia hasła jest aktywna wyłącznie wówczas, gdy podałeś 

maila podczas zapisu do biblioteki) lub zadzwoń pod nr tel. 534 868 481 (w godzinach pracy 

Mediateki). 

 

 
 

 

 

5. Po zalogowaniu na konto, w prawym górnym rogu strony, pojawi się Twoje ID, czyli numer 

Twojej karty czytelnika. Klikając w ten numer przechodzisz do swojego konta, dlatego system  

poprosi  Cię  o ponowne wpisanie hasła. W tym miejscu możesz dokonać prolongaty książek, 



sprawdzić historię swoich wypożyczeń, zamówień i rezerwacji, a także zmienić swoje dane 

lub sprawdzić wysokość naliczonych opłat w przypadku przekroczenia terminu zwrotu, itp.  

  

 
 

6. Wyszukiwanie i zamawianie książek.   

1. Ustaw kursor w polu formularza Szukaj.  

2. W formularzu wyszukiwania możesz wpisać interesujący Cię tytuł, nazwisko i imię autora 
lub temat.  

3. Kliknij na znak „v” wybierz interesujący Cię indeks wyszukiwawczy lub nie wybieraj 
indeksu, a wtedy system wyszuka wszystkie pozycje, w których opisie w jakimkolwiek 
polu pojawi się wpisana przez Ciebie fraza.  

  

 
 

4. Kliknij „Szukaj”.  Wyniki szukania możesz zawęzić używając filtrów, które znajdziesz po 
lewej stronie wyświetlonych pozycji.  
 



 
 
Np. stosując filtr Lokalizacja, możesz zawęzić poszukiwania do Twojej ulubionej placówki 
bibliotecznej, wybierając oznaczenie tej biblioteki z listy.  
 

 
 
 
 
 
Jeżeli chcesz zamówić wybrany tytuł, kliknij w niego, aby rozwinąć listę egzemplarzy do 

wypożyczenia.  Zamów wybrany egzemplarz klikając w pole Zamów. Jeżeli interesujący 

Cię tytuł będzie wypożyczony, status poinformuje Cię, kiedy upłynie termin jego zwrotu.  

Możesz wtedy skorzystać z opcji rezerwacji.    

Uwaga!!!  

Opcja Zamów będzie niewidoczna przy egzemplarzach znajdujących się w placówce, w 

której jeszcze nigdy nie wypożyczałeś książek. Możesz wtedy dokonać zamówienia 



telefonicznego. Adres i numer telefonu sprawdzisz klikając w znajdujący się przy 

sygnaturze, niebieski opis położenia egzemplarza.  

 

 
 

 

5. Gdy zamawiasz pozycje, które znajdują się w Zagłębiowskiej Mediatece , na tym etapie 

musisz zdecydować  gdzie chcesz je odebrać. W tym celu kliknij „V” wybierz miejsce 

dostarczenia, a następnie Zatwierdź.

  
 

6. Możesz teraz  wrócić do przeglądanie katalogu lub wysłać swoje zamówienie 

przechodząc do koszyka zamówień.  



 
 

7. Na tym etapie, każda zamówiona przez Ciebie pozycja, znajduje się w koszyku zamówień i 

jest gotowa do wysłania. Jeżeli jesteś pewien, ze chcesz zamówić wszystkie pozycje z 

koszyka, wystarczy kliknąć niebieski klawisz  Wyślij zamówienie.  Możesz też 

zrezygnować z wybranych pozycji. W tym celu musisz je zaznaczyć i wybrać opcję 

Rezygnuj z zamówienia.  

 

8. Gdy przygotujemy do wypożyczenia zamówione przez Ciebie książki,  poinformujemy Cię 

o tym pocztą elektroniczną lub smsem. W wiadomości tej zostaniesz też poinformowany, 

do kiedy Twoje zamówienie będzie ważne, czyli do kiedy masz czas na odebranie 

zamówionych książek.  

 

9. Gotowe.  

 

 

 

 

 


