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Katalog dostępny jest ze strony 
http://bg.p.lodz.pl/katalog i daje moż-
liwość przeszukiwania nie tylko zaso-
bów Biblioteki Politechniki Łódzkiej. 
Zawiera także rekordy innych biblio-
tek wchodzących w skład Łódzkiej 
Akademickiej Sieci Bibliotecznej, 
tj. Akademii Muzycznej, Akademii 
Sztuk Pięknych, Centrum Badań 
Molekularnych i Makromolekular-
nych PAN, Instytutu Medycyny Pracy, 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej, Uniwersytetu 
Medycznego i Wyższego Seminarium 
Duchownego. 

Wyszukiwanie

Użytkownik może korzystać 
z dwóch typów wyszukiwania: 
1) szybkiego, według autora, tytułu, 

hasła przedmiotowego, ewentual-
nie serii lub tytułu czasopisma,

2) zaawansowanego, które pozwa-
la zawęzić wyniki poprzez wy-
szukiwanie w wielu polach czy 
uwzględnienie takich kryteriów 
jak język, format lub rok wydania. 
Z poziomu wyszukiwania zaawan-

sowanego możliwe jest też przełą-
czenie się na przeglądanie katalogu, 
w którym wpisana kwerenda spowo-
duje wyświetlenie alfabetycznej listy 
nazwisk, tytułów lub haseł. 

Szczegóły tytułu

Z poziomu wyników wyszuki-
wania użytkownik od razu uzyskuje 

informacje o liczbie egzemplarzy 
– zarówno w bibliotece głównej, jak 
i w bibliotekach filialnych. Jednak by 
stwierdzić, czy są one przeznaczone 
wyłącznie do udostępniania na miej-
scu, wypożyczone, zamówione lub 
czy stoją na półce z możliwością ich 
wypożyczenia, należy wejść w opis 
konkretnego tytułu. Tutaj użytkownik 
otrzymuje dwa rodzaje informacji: 
n „Informacje o egzemplarzu” obej-

W 2011 r. w Bibliotece PŁ nastąpiła gruntowna reorganizacja, dzięki której użyt-
kownicy uzyskali wolny dostęp do całości drukowanych zbiorów. W 2012 r. zmie-
niono system biblioteczny, obecnie wykorzystywane jest oprogramowanie firmy 
SirsiDynix o nazwie Symphony. Dla użytkowników zmiana ta jest zauważalna 
przede wszystkim pod postacią nowego katalogu, o zupełnie innym interfejsie, 
który, po bliższym poznaniu, nie powinien sprawiać większych problemów.

Nowy system, nowy katalog, 

nowe wyzwania

mują skrócone dane bibliogra-
ficzne książki oraz informacje 
o zasobie, czyli liczbie egzempla-
rzy wraz z sygnaturą (niezbędną 
do znalezienia książki na półce), 
lokalizacją i aktualnym statusem. 

n „Rekord katalogu” prezentuje 
pełny opis bibliograficzny książki, 
wraz z oznaczeniem uniwersalnej 
klasyfikacji dziesiętnej i hasłami 
przedmiotowymi. 
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Statusy książek

Status książek, które nie są prze-
znaczone do wypożyczania, to „Księg. 
podręczny – udost. tylko na miejscu”. 
Egzemplarze takie mogą znajdować 
się:
n w obszarach wolnego dostępu do 

półek na I lub II piętrze, oznaczone 
czerwoną naklejką,

n w czytelni na III piętrze,
n w innych działach biblioteki (np. 

„Oddział Inf. Nauk. BPL”).
Do wypożyczenia przeznaczone 

są książki ze statusem „Księg. wypo-
życzany”, które:

• użytkownik może wypożyczyć sa-
modzielnie, odnajdując książkę na 
półce lub zamówić w czasie, gdy 
biblioteka nie pracuje – „Wolny 
dostęp”, 

• są wypożyczone – „Materiał został 
wypożyczony (brak udostępnia-
nia)”,

• zostały już zamówione – „Za-
mówiona (CSA)”.

Nocne zamawianie książek

Mimo wolnego dostępu do zaso-
bów, nie zrezygnowano z możliwości 
elektronicznego zamawiania książek, 
jednakże funkcja ta dotyczy tylko 
zbiorów z Biblioteki Głównej i jest 
aktywna wyłącznie poza godzinami 
otwarcia Biblioteki, tj. codziennie 

w godzinach od 20.00 do 7.00 oraz 
od godz. 16.00 w soboty do godz. 
7.00 w poniedziałki, a także w święta.

Zamówienie książek, w których 
aktywna jest opcja „Zamów eg-
zemplarz”, możliwe jest dopiero po 
zalogowaniu się. Zamówienie po-
zycji zakończyć należy kliknięciem 
pola „Odbiór w P_BG” – od tej chwili 
użytkownik ma 3 dni na odebranie za-
mówionych książek w wypożyczalni, 
zlokalizowanej na I piętrze budynku 
Biblioteki Głównej.

Zalogowani mogą więcej

Każdy może przeglądać katalog 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej (oraz 
pozostałych bibliotek), ale tylko zalo-
gowani użytkownicy mogą złożyć za-
mówienie elektroniczne na wybrane 
pozycje, przejrzeć stan swojego konta 
lub dokonać prolongaty wypożyczo-
nych książek.

W przypadku studentów i dokto-
rantów PŁ login to numer indeksu, 
poprzedzony literami PL, zaś w przy-
padku pracowników Politechniki 
Łódzkiej – zarejestrowany w bazie 
numer dowodu osobistego, PIN-em, 
niezależnie od czytelnika, jest pięć 
ostatnich cyfr numeru PESEL.

W poprzedniej wersji katalogu 
biblioteka oferowała elektroniczną 
usługę przypominania o zbliżającym 
się terminie zwrotu książek z wyko-

rzystaniem poczty elektronicznej. 
Obecnie, dopóki nie skonfigurowano 
ostatecznie systemu bibliotecznego, 
automatyczne powiadomienia nie są 
wysyłane. Zanim nastąpi uruchomie-
nie tej funkcji czytelnicy zobowiązani 
są do samodzielnego sprawdzania 
stanu konta i przestrzegania termi-
nów zwrotu.

Mobilność 

W nowym katalogu nie zabrakło 
możliwości wyszukiwania i spraw-
dzania konta z poziomu mobilnej 
przeglądarki. Interfejs wyszukiwaw-
czy został zoptymalizowany dla 
urządzeń przenośnych, np. telefo-
nów komórkowych z tradycyjnym 
wyświetlaczem, jak i na ekranach 
z panelem dotykowym. Wystarczy 
przy pomocy urządzenia mobilnego 
wejść na stronę http://bg.p.lodz.pl/
katalog i uruchomić łącze: „Katalog 
komputerowy Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej”.

n Jolanta Szczepaniak
Biblioteka PŁ


