
W związku z wdrożeniem nowego systemu wyszukiwania i udostępniania zbiorów
bibliotecznych ZNiO informujemy o zmianach w zakresie korzystania z czytelni
i wypożyczalni.

Poniżej publikujemy następujące instrukcje:
1) dla wszystkich użytkowników;
2) dla użytkowników czytelni;
3) dla użytkowników wypożyczalni.

Niniejsze zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Ossolineum w zakresie wyszukiwania
i udostępniania obowiązują od dnia 8 grudnia 2022 roku.

ZASADNICZE ZMIANY DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

Pierwsze logowanie użytkownika do systemu PRIMO jest możliwe po aktywowaniu konta
użytkownika osobiście, telefonicznie lub mailowo (należy podać numer konta oraz adres
mailowy) w następujących jednostkach Biblioteki Ossolineum:

● Czytelnia Główna (Szewska 37)
● Czytelnia Czasopism (Sołtysowicka 24)
● Wypożyczalnia (Szewska 37)
● Centrum Rejestracji (Szewska 37, wejście od ul. Grodzkiej)

Konto czytelnika w systemie PRIMO zostaje utworzone na podstawie istniejącego już konta
bibliotecznego, po podaniu adresu e-mail i otrzymania linku do resetowania hasła.

W przypadku nowych użytkowników cała procedura założenia konta czytelnika odbywa się
w Centrum Rejestracji.



Przypisanie do konta użytkownika adresu e-mail umożliwia informowanie czytelnika przez
system drogą mailową o statusie zamówień i funkcjonowaniu czytelni Biblioteki Ossolineum.

W przypadku użytkowników, którzy nie posiadają adresu e-mail, procedura wygląda
podobnie. Przy aktywacji konta w czytelni użytkownik otrzyma hasło tymczasowe, które
powinien zmienić w ustawieniach danych osobowych po pierwszym zalogowaniu. Konto
użytkownika będzie aktywne, jednak nie będzie on informowany mailowo o aktualizacji stanu
konta i funkcjonowaniu czytelni Biblioteki Ossolineum.

Logowanie do systemu PRIMO i ustawianie hasła

Przed pierwszym logowaniem należy zgłosić się (telefonicznie lub osobiście) do czytelni lub
wypożyczalni, gdzie na podstawie już istniejącego konta czytelnika zostanie utworzone
konto do nowego systemu. Po podaniu adresu e-mail użytkownikowi zostanie wysłany link
do zresetowania hasła, za pośrednictwem którego należy ustawić hasło do konta
użytkownika.

Po otwarciu wyszukiwarki PRIMO, kliknij przycisk „Zaloguj się” w prawym górnym rogu
i zaloguj się poprzez podanie numeru karty oraz hasła:

https://eu01.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_ZNO:ZNO&lang=pl&query=any,contains,Porz%C4%85dek%20dnia


W razie potrzeby zmiany hasła można dokonać w menu, klikając w prawym górnym rogu
przycisk nazwiska i imienia, np.: Testowy Jan, następnie wybierając przycisk „Karta
biblioteczna”, a po otwarciu menu wchodząc w zakładkę „Dane osobowe”:



INSTRUKCJA DLA CZYTELNIKÓW

Skrócona instrukcja:
❖ Jeżeli nie posiadasz karty czytelnika Biblioteki Ossolineum, należy udać się

do Centrum Rejestracji (wejście do budynku od ul. Grodzkiej) lub Czytelni Czasopism
(ul. Sołtysowicka 24) w celu zapisania się do Biblioteki i jej założenia.

❖ Aktywacja konta we właściwej jednostce Biblioteki ZNiO:
➢ podanie adresu e-mail (można telefonicznie)
➢ otrzymanie na podany adres e-mail linku do resetowania hasła
➢ ustawienie hasła
➢ logowanie do PRIMO na 8-cyfrowy nr karty zaczynający się od „0”
➢ składanie zamówień

❖ Dostęp do konta w systemie PRIMO umożliwia:
➢ przeszukiwanie zbiorów
➢ składanie zamówień
➢ śledzenie bieżącego stanu konta czytelnika (kontrola ilości zamówień, statusu

realizacji zamówień, zadłużeń)

Szczegółowa instrukcja zamawiania zbiorów do czytelni:

Wyszukiwanie

W wyszukiwarce PRIMO można przeszukiwać zbiory za pomocą różnych filtrów, np.
wg autora, tytułu, hasła, daty wydania i innych. Dzięki zintegrowanemu systemowi można
uzyskać również informację, w jakich jeszcze bibliotekach w Polsce znajduje się szukana
publikacja i czy jest ona dostępna.
Zalogowani użytkownicy mogą zamówić wybraną pozycję ze zbiorów Biblioteki Ossolineum
do czytelni.

Zbiory poprzez PRIMO mogą zamawiać tylko użytkownicy zarejestrowani i posiadający kartę
biblioteczną ZNiO.



Aby wyszukać daną pozycję bibliograficzną, należy w polu wyszukiwania wpisać
interesujący nas tytuł, autora, lub hasło:

Zbiory można przeszukiwać również poprzez „wyszukiwanie zaawansowane”. Aby to zrobić,
należy kliknąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola wyszukiwania, wówczas
rozwinie się menu wyszukiwania zaawansowanego, gdzie można zmieniać reguły
wyszukiwania, przeszukiwać hasłowo, według autora, wydawcy czy daty wydania. Wyniki
można zawężać za pomocą ustawień filtrów i warunków wyszukiwania, przykładowo:



Po wpisaniu hasła można zawężać wyszukiwania, ustawiając odpowiednio filtry znajdujące
się w lewej części ekranu:

Zapisywanie ulubionych rekordów i wyszukiwań

PRIMO umożliwia zapisywanie wyszukanych pozycji jako „Ulubione” i grupowanie ich
według własnych etykiet. Aby zapisać znalezioną pozycję, należy przy wyszukanym
rekordzie kliknąć ikonę pinezki:



Aby wejść do zapisanych kolekcji „Ulubione”, należy w prawym górnym rogu ekranu kliknąć
ikonę pinezki:

Aby oznaczyć zapisane rekordy etykietą, należy zaznaczyć wybrane pozycje klikając numer
porządkowy, a następnie z listy powyżej kliknąć ikonę „Dodaj etykiety” i nazwać etykietę.
Lista utworzonych etykiet wyświetla się po prawej stronie :



Aby zapisać wyszukiwanie, należy po wpisaniu zapytania nacisnąć ikonę „Zapisz zapytanie”
oznaczone pinezką, znajdującą się pod paskiem wyszukiwania:

Zapisane wyszukiwania można odnaleźć w menu „Ulubione” w zakładce „Zapisane
wyszukiwania”:



Zamawianie

Kiedy interesująca pozycja zostanie odnaleziona, należy otworzyć odpowiedni rekord
klikając w niego:

Nastąpi wówczas przeniesienie do okna rekordu, gdzie widnieją kolejno podstawowe
informacje o publikacji, dostępności w Bibliotece Ossolineum i w innych bibliotekach
w Polsce oraz informacje szczegółowe o publikacji, np.:



Dostępne w danej lokalizacji egzemplarze są oznaczone kolorem zielonym. Aby zamówić
egzemplarz, należy kliknąć lokalizację „Ossolineum, Szewska”. Wyświetli się okno
„Dostępne na miejscu” z przyciskiem „Zamówienie”, który należy kliknąć. Następnie pojawi
się okno zamówienia, gdzie należy zamówienie potwierdzić, z miejscem odbioru „Szewska,
stanowisko Czytelnia Główna”, klikając zieloną ikonę „Zamów”:

Po zamówieniu wyświetli się komunikat koloru zielonego potwierdzający złożenie
zamówienia:

Może się zdarzyć, że po wejściu w wybrany rekord, status dostępności będzie wyświetlony
na czerwono jako „Niedostępny”. Oznacza to, że w tym momencie z książki korzysta już ktoś
inny. W tym wypadku można składając zamówienie w sposób opisany powyżej, ustawić się
w kolejce do książki:



Zamawianie czasopism

Czasopisma można zamawiać na dwa sposoby, w zależności od wyświetlanej zawartości.

Sposób pierwszy

Jeżeli pod wybranym tytułem czasopisma wyświetla się wyłącznie zasób, należy kliknąć
ikonę „Zamów zeszyt”:



Pojawi się wówczas okno zamówienia, które należy wypełnić, podając stosowny tom,
rocznik, numer czasopisma, a następnie zatwierdzić zielonym przyciskiem „Zamów”:

Po złożeniu zamówienia wyświetli się komunikat „Zamówienie złożone” koloru zielonego:



Sposób drugi

Jeżeli oprócz zasobu wyświetlają się dostępne egzemplarze z dopiskiem „Dostępne
na miejscu”, można złożyć zamówienie bezpośrednio na konkretny egzemplarz,
z pominięciem kroku wpisywania zamawianego zasobu. Aby to zrobić, należy przy
wybranym tomie kliknąć ikonę „Zamówienie”:

Natychmiast wyświetli się komunikat w kolorze zielonym potwierdzający złożenie
zamówienia:

UWAGA
Dla czasopism miejscem odbioru zawsze jest „Ossolineum, Sołtysowicka”, czyli Czytelnia
Czasopism.



Śledzenie statusu zamówienia

Wchodząc w menu użytkownika w zakładkę „Zamówienia”, można śledzić status
zamówienia. Tam pojawiają się aktualne informacje o statusie zamówienia, których są trzy
typy:

1. Zamówienie zostało zrealizowane i czeka na półce w czytelni („Na półce” oznaczone
zielonym dzwoneczkiem);

2. Zostało przyjęte do realizacji („W realizacji”);
3. Nie jest realizowane, ponieważ ktoś inny zamówił ten egzemplarz przed Tobą („Nie

rozpoczęte”).

W ostatnim przypadku podana jest również informacja, które miejsce w kolejce zajmujesz.
Kiedy zamawiana pozycja wróci do magazynu, a jesteś następny w kolejce, Twoje
zamówienie zostanie przyjęte do realizacji:

UWAGA
W opisany powyżej sposób można wyszukiwać zbiory zakupione po 1998 roku
(przeniesione z dawnego katalogu Virtua).

Wcześniejsze zbiory są wciąż w trakcie retrokonwersji. Można je przeszukiwać w katalogu
kartkowym, do którego można wejść klikając przycisk „Katalog kartkowy książek XIX-XX w.”
znajdujący się w menu w górnej środkowej części ekranu. Zamówienia na zbiory z
katalogów kartkowych prosimy składać jak dotychczas, poprzez rewers elektroniczny:

https://adm01.ossolineum.pl/rewersy/czyt/term.php


INSTRUKCJA DLA WYPOŻYCZAJĄCYCH

Skrócona instrukcja:
❖ Jeżeli nie posiadasz karty Biblioteki ZNiO, należy się udać do Centrum rejestracji lub

Wypożyczalni w celu jej założenia (wejście do budynku od ul. Grodzkiej, piętro 2,
przejście przez Czytelnię Główną).

❖ Aktywacja konta w Wypożyczalni ZNiO (osobiście lub telefonicznie):
➢ podanie adresu e-mail
➢ otrzymanie na podany adres e-mail linku do zresetowania hasła
➢ ustawienie hasła
➢ logowanie na 8-cyfrowy nr karty, zamieniając pierwszą cyfrę „0” na „3”
➢ składanie zamówień

❖ Dostęp do konta w systemie PRIMO umożliwia:
➢ przeszukiwanie zbiorów
➢ składanie zamówień
➢ śledzenie bieżącego stanu konta wypożyczającego (kontrola ilości zamówień,

statusu realizacji zamówień, zadłużeń)
➢ prolongatę wypożyczeń



Szczegółowa instrukcja wypożyczania zbiorów:

Użytkownicy uprawnieni do wypożyczania na zewnątrz części zbiorów bibliotecznych*,
aby skorzystać z możliwości wypożyczania, zobligowani są do aktywowania konta
wypożyczeń osobiście, telefonicznie lub mailowo, podając numer konta oraz adres mailowy.

UWAGA
Jest to oddzielne konto o tym samym numerze co konto czytelnika, z tą różnicą, że pierwsze
0 zamienia się na cyfrę 3, np. jeśli podstawowy nr konta czytelnika to 00012345 (logowanie
na to konto umożliwia zamawianie do czytelni), nr konta do wypożyczalni będzie 30012345.

Zamawianie

Procedura wypożyczania wygląda analogicznie do procedury zamówień do czytelni, z tą
różnicą, że należy zalogować się na konto wypożyczeń, zaczynające się od cyfry 3, np.
jeżeli nr karty 00012345, to konto wypożyczeń będzie miało numer 30012345

Śledzenie statusu zamówienia

Aby śledzić status zamówienia, należy z menu w prawej górnej części ekranu wybrać
zakładkę „Moje zamówienia”. Wyświetli się wówczas karta zamówień, gdzie można
sprawdzić status realizacji zamówienia:



Prolongata

Z menu znajdującego się w prawej górnej części ekranu należy wybrać zakładkę „Moje
wypożyczenia”. Po wejściu w nią wyświetli się lista wypożyczonych egzemplarzy wraz
z terminem zwrotu. Z tego miejsca można dokonać prolongaty pojedynczego egzemplarza,
klikając przycisk „Przedłuż”:

Można również dokonać prolongaty zbiorczej, zaznaczając numery porządkowe
egzemplarzy, które chcemy prolongować, a następnie klikając przycisk powyżej rekordów
„Przedłuż wybrane”:



UWAGA
Samodzielnej prolongaty można dokonać jedynie przed upłynięciem terminu zwrotu. Kiedy
termin minie, funkcja prolongowania będzie nieaktywna. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z dyżurującym bibliotekarzem wypożyczalni w celu przedłużenia terminu
wypożyczenia.

* Wypożyczeniu na zewnątrz nie podlegają zbiory wydane przed 1951 rokiem, encyklopedie
i słowniki, albumy oraz kolekcje prywatne. Można skorzystać z nich jedynie na miejscu,
zamawiając je do czytelni. Egzemplarze archiwalne nie są udostępniane. W przypadku, gdy
biblioteka posiada mikrofilm takiego egzemplarza, udostępnia się mikrofilm.

Życzymy miłego użytkowania!


