
Primo - wyszukiwarka naukowa 
 
 

Wyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie do jednoczesnego 

przeszukiwania wszystkich zasobów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych, jak i 

elektronicznych. Pozwala szybko dotrzeć do: 

• zbiorów dostępnych w katalogu biblioteki, 

• w elektronicznych bazach danych wykupionych przez BPB, 

• w otwartym dostępie (model "Open Access"). 
 

Wyszukiwanie 
 
 
Wyszukiwanie proste 

Wyszukiwanie zbiorów jest bardzo proste - po wprowadzeniu ogólnego zapytania 

otrzymamy wynik wyszukiwania, który łatwo można zawęzić. Ważne jest 

wybranie właściwej zakładki. W poszukiwaniu literatury do pracy naukowej 

najlepiej skorzystać z zakładek „Wszystkie zasoby" lub „Zasoby elektroniczne". 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem książek powinny skorzystać z zakładki 

„Katalog Biblioteki". 
 

 

Zakładkę można zmienić nawet po kliknięciu „Szukaj”.  

 

Zakładki 

Katalog 

Biblioteki 

Sortowanie 

wyników 



Zachęcamy do logowania się już na starcie. Niektóre zasoby wyświetlają się tylko 

osobom zalogowanym. 

 

 

Wyszukiwarka działa jak Google, nie ma konieczności wpisywania autora i tytułu 

w oddzielnym polu. 

 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane 

W wyszukiwarce naukowej Primo można stosować kilka operatorów 

zaawansowanych, czyli znaków o specjalnym znaczeniu stosowanych  

w wyszukiwaniu. Modyfikują one zazwyczaj przeszukiwanie w pewien sposób,  

a nawet całkowicie zmieniają jego typ. Do takich operatorów należą m.in.: 

operatory logiczne „OR, AND, NOT". Dopóki nie użyjemy operatorów logicznych 

pomiędzy słowami i frazami, szukamy wszystkich słów, niezależnie od tego czy 

słowa te występują/nie występują obok siebie. 

Aby szukać całej frazy, należy zastosować cudzysłów, np.: „chromatografia 

gazowa". Możemy wykluczyć również egzemplarze zawierające określone słowa 

lub frazy. Aby tego dokonać, należy użyć NOT i wpisać słowo lub frazę, którą 

chcemy wykluczyć. 

Możemy używać nawiasów do grupowania terminów w zapytaniu, na przykład: 

Jakowluk (mechanika OR dynamika). Możemy też używać znaków maskujących, 

aby wyszukać różne warianty słów: 

 

Logowanie 

Tytuł i autor w jednym 

polu wyszukiwawczym 



? - znak zapytania zastępuje pojedynczy znak w wyszukiwaniu, np.: 

wpisanie leśn? spowoduje wyszukanie leśna, leśne, leśny itp.  

* - gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków w wyszukiwaniu np.: wpisanie 

ekonom* spowoduje wyszukanie rekordów zawierających początkowy ciąg 

znaków, takich jak ekonomia, ekonomiczny, ekonomiczne itp. 

 

 

 

Zawężanie wyników 

Wybranie jednej z kategorii powoduje zawężenie wyników zgodnie ze wskazanym 

kryterium: typ dokumentu, temat, autor, data publikacji, lokalizacja, język; 

można korzystać z wielu opcji jednocześnie. Nie wszystkie kategorie widać  

od razu. Czasem należy użyć „Pokaż więcej". 
 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane – 

wiele opcji do wyboru 



Przeglądanie wyników wyszukiwania 

Ilość i rodzaj zakładek zależne są od listy wyników. W wynikach wyszukiwania 

pojawi się lista pozycji z informacją o typie publikacji, lokalizacji i możliwości 

wypożyczenia bądź skorzystania z książki na miejscu. Dodatkowo mogą pojawić 

się zakładki informujące o wydaniach, liczbie cytowań lub odsyłające  

do polecanych artykułów. 
 

 

 

Logowanie do konta użytkownika 

Po wybraniu opcji „Zaloguj się” w polu „Login” należy wpisać: numer kodu 

kreskowego (w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej) lub numer karty 

bibliotecznej uzupełniony (bez spacji!) inicjałami imienia i nazwiska (bez polskich 

znaków). Po pierwszym zalogowaniu system poprosi o sprecyzowanie obszaru 

zainteresowań, w celu personalizacji wyników wyszukiwania. Można pominąć ten 

krok lub dokonać korekty wyboru później.  
 

 
 

Lokalizacja 

Wiele wydań 

Okno do logowania 



 

 

Zamawianie książek do wypożyczenia 

Zamówienia można dokonać po wybraniu opcji „Zaloguj się” - również  

z poziomu „Lokalizacji egzemplarza” przeznaczonego „do wypożyczeń”  

- i kliknięciu na link „Zamówienie”.  
 

 

 

Informacja „Poza biblioteką" oznacza, że dany egzemplarz jest wypożyczony, 

czyli nie można go teraz wypożyczyć, ale można ustawić się do niego „w kolejkę". 

Opcje dostępne na koncie 

Opcje do zamawiania 

Zamówienie 



Z książek o statusie „Na miejscu” korzysta się w Czytelni Książek z wolnym 

dostępem do półek. Są tam możliwe również wypożyczenia krótkoterminowe:  

na 7 dni i godzinowe. 
 

 

 

 Przedłużanie terminów zwrotu 

W celu przedłużenia wypożyczonych książek należy zalogować się na swoje 

konto i wybrać zakładkę „Moje wypożyczenia”. Następnie na liście 

wypożyczonych pozycji należy zaznaczyć te, których termin zwrotu będzie 

przedłużony i kliknąć „Przedłuż”. 

 

 

 

Lokalizacja 

Wypożyczenia krótko- i 

długoterminowe 

Opcje do przedłużania 



Kanał RSS 

Kanał RSS (Really Simple Syndication) w Primo - służy do powiadamiania 

użytkowników o nowych egzemplarzach wyszukanych przez zapytania. Aby 

aktywować tę funkcją, należy mieć zainstalowany czytnik RSS na swoim 

komputerze. 
 
 
 

Wyszukiwarka naukowa Primo oferuje o wiele więcej możliwości nieopisanych w niniejszej 

instrukcji, takich jak różne sposoby eksportowania czy drukowania wyników wyszukiwania  

i poszczególnych opisów, przeglądania listy rekomendowanych tytułów, itp. Zachęcamy  

do korzystania z wszystkich funkcji Primo i przesyłanie nam ewentualnych uwag: 
 

[e-mail: bg.informacja@pb.edu.pl] 
 

 


