PODRĘCZNIK CZYTELNIKA
Logowanie
Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty
bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Opolskiego. Na stronie logowania należy wskazać nazwę swojej biblioteki oraz podać numer
swojej karty bibliotecznej i hasło do wypożyczalni Academica.

Aby zarezerwować publikację chronioną albo aby przeczytać dokument publicznie dostępny,
czytelnicy nie muszą przychodzić do biblioteki.
Jeżeli użytkownik zapomniał, jakie jest jego hasło, to musi zwrócić się do bibliotekarza
z Wypożyczalni Międzybibliotecznej z prośbą o wygenerowanie nowego. System później wymaga
zmiany tego hasła przy pierwszym zalogowaniu.
Na jeden numer karty bibliotecznej użytkownik może się zalogować, tylko do aplikacji tej
biblioteki, która mu wydała tę kartę. Aby zalogować się do innej placówki, trzeba się w niej
osobno zarejestrować, aby otrzymać numer karty bibliotecznej.

Katalog
Katalog służy do wyszukiwania zasobów dostępnych w wypożyczalni. Do wyboru są dwa tryby:
wyszukiwanie proste oraz zaawansowane. W wyszukiwaniu prostym jest tylko jedno pole, w które
można wpisać fragment tytułu albo nazwiska autora, a także inne dowolne terminy
wyszukiwawcze. W wyszukiwaniu zaawansowanym natomiast można budować zapytania złożone
z wielu wyrażeń połączonych relacjami AND (część wspólna) albo OR (suma).
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Kliknięcie w tytuł obiektu z listy znalezionych rezultatów skutkuje w przypadku obiektów
dostępnych publicznie przejściem do podglądu obiektu, a w przypadku obiektów chronionych przejściem do opisu obiektu z opcjami sprawdzenia dostępności i rezerwacji zasobu.

Przy danym obiekcie na liście rezultatów wyszukiwania znajdują się ikony następujących akcji
(inne ikony przypisane są do obiektów z domeny publicznej, inne do chronionych):
•

•

otwórz w tle - podgląd dokumentów dostępnych publicznie, jeśli obiekt nie jest chroniony,
to ta opcja jest widoczna na dowolnym komputerze (niekoniecznie terminalu
w bibliotece),
zarezerwuj i otwórz w tle - tylko dla użytkowników zalogowanych na terminalu
bibliotecznym - jeżeli obiekt chroniony jest dostępny, to można natychmiast go otworzyć
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•

•

i zacząć czytać, oznacza to jednocześnie automatyczne utworzenie rezerwacji na bieżący
panel czasowy,
sprawdź dostępność publikacji - otwiera stronę, na której wyświetla się globalna
dostępność publikacji - jest to ważna strona, gdyż każdy chroniony obiekt ma określoną
liczbę kopii, które mogą być jednocześnie czytane w całym systemie, czyli we wszystkich
bibliotekach partnerskich. Prezentowany jest grafik na najbliższe kilka dni informujący czy
podczas danego panelu czasowego publikacja jest dostępna czy nie. Grafik można oglądać
w wersji globalnej, uwzględniającej wszystkie biblioteki partnerskie oraz w wersji
przedstawiającej tylko jedną z nich. Należy pamiętać, że dostępność publikacji jeszcze nie
oznacza możliwości zarezerwowania jej, gdyż może się okazać, że w danej bibliotece
chwilowo wszystkie terminale są zajęte.
zarezerwuj - użytkownicy niezalogowani są przekierowywani na stronę logowania
a następnie na stronę tworzenia rezerwacji, gdzie należy wskazać, w które godziny chce się
korzystać z publikacji oraz ewentualnie kolejne publikacje. Na tej stronie widać czy
biblioteka dysponuje wolnymi terminalami o wybranej godzinie. Rezerwacje można
tworzyć z terminala biblioteki, z dowolnego innego komputera podłączonego do Internetu.

Czytaj
Ta opcja pozwala przejść do podglądu obiektów. Jeżeli otwartych jest kilka publikacji to każda
z nich jest prezentowana na osobnej zakładce.
Na zakładce u góry zawsze widoczny jest tytuł publikacji, kliknięcie w ten tytuł przełącza widok na
podgląd wskazanej publikacji, natomiast zamknięcie zakładki kończy czytanie danego dokumentu.
Dokumenty chronione są zarezerwowane dla danego użytkownika tylko we wskazanych przez
niego panelach czasowych. Gdy użytkownik nie jest zalogowany na terminalu bibliotecznym,
to cała ta opcja jest widoczna tylko, jeżeli są otwarte dokumenty dostępne publicznie.
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Aby jak najbardziej wykorzystać powierzchnię ekranu, boczny pasek z informacjami o obiekcie
można łatwo chować i ponownie otwierać.
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Rezerwacje
System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane
publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece.

Opcja "Rezerwacje" otwiera stronę, która pozwala utworzyć nową rezerwację, edytować te, które
już istnieją oraz zobaczyć listę zarezerwowanych publikacji, które w danym momencie można
czytać.
Link "Utwórz nową rezerwację" prowadzi do formularza, w którym trzeba podać listę obiektów,
które mają zostać zarezerwowane oraz panele czasowe, czyli godziny podczas których
te publikacje mają być dostępne do czytania. Dla wygody użytkownika dodawanie nowych
obiektów do rezerwacji jest wspierane przez wyszukiwarkę (taką jak w opcji "Katalog"), którą
otwiera się ikonką "plus". Obiekty wybiera się również ikoną "plus", są one wtedy dodawane
do listy "Dokumenty do rezerwacji". Wyszukiwarka zasłania grafik, na którym wskazuje się czas
trwania rezerwacji, dlatego po odszukaniu wszystkich pożądanych obiektów należy zamknąć
wyszukiwarkę ikonką "x". Wybieranie godzin polega na klikaniu w wybrane pola na grafiku godzin
pracy biblioteki - można wybrać kilka paneli czasowych, nawet nie sąsiadujących ze sobą.
Utworzoną rezerwację trzeba zapisać przyciskiem.
Poniżej opcji tworzenia rezerwacji, znajduje się lista istniejących rezerwacji danego użytkownika.
Dla każdej z nich wypisane są tytuły dokumentów oraz panele czasowe. Edycja rezerwacji
wygląda analogicznie jak formularz tworzenia i pozwala na następujące akcje:
•
•
•

dodanie albo usunięcie dokumentów rezerwacji,
zmianę godzin rezerwacji,
usunięcie całej rezerwacji.
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Przerwa
"Przerwa" to opcja widoczna na górze ekranu, obok linku do wylogowania. Kliknięcie w tę opcję
blokuje terminal. Do odblokowania konieczne jest podanie hasła użytkownika, który włączył
przerwę. Z tego względu, gdy terminal jest w trybie przerwy, to odblokować go może tylko
użytkownik.
Przerwa służy temu, by móc bezpiecznie się oddalić od terminala na chwilę (max. 15 min.) i nie
stracić bieżącej rezerwacji. Wylogowanie w trakcie rezerwacji jest jednoznaczne z usunięciem
rezerwacji i zwolnieniem czytanych zasobów. Jeżeli użytkownik nie odblokuje terminala przed
końcem przerwy, to system uznaje, że rezerwacja została porzucona. Rezerwacja jest kasowana,
a zasoby uwalniane, czyli stają się znów dostępne do czytania dla wszystkich.

Biblioteki
Opcja "Biblioteki" służy łatwemu orientowaniu się, gdzie znajdują się biblioteki biorące udział
w projekcie Academica.
Aby łatwo móc odszukać znajdujące się w pobliżu, do których najłatwiej dotrzeć, by skorzystać
z publikacji dostępnych jedynie w bibliotekach partnerskich, można skorzystać z opcji
dodatkowych:
•
•

filtrowanie po nazwie województwa i miasta - po wybraniu województwa, na liście miast
wyświetlają się tylko nazwy miejscowości, w których są biblioteki partnerskie,
wyszukiwanie po zapytaniu - użytkownik może wpisać z klawiatury zapytanie w pole
wyszukiwarki bibliotek, zapytanie to może być dowolnym fragmentem nazwy biblioteki,
nazwy ulicy albo miasta.

Obok listy bibliotek wyświetla się mapa.

Sugestia
Dzięki tej opcji czytelnik może zwrócić uwagę pracowników Biblioteki Narodowej na publikacje,
które nie są dostępne w formie cyfrowej, a które dobrze by było zdigitalizować i udostępnić
w ramach projektu Academica.
Definiując sugestię należy podać następujące informacje:
•
•

o publikacji: tytuł, autor, sygnatura, wydawca, opis,
o sobie: kontaktowy adres e-mail - potrzebny, aby poinformować o przyjęciu albo
odrzuceniu sugestii oraz o sukcesie albo porażce procesu.

Autor sugestii otrzymuje wiadomości e-mail o istotnych wydarzeniach z nią związanych,
np. rozpoczęciu i zakończeniu digitalizacji albo o odrzuceniu sugestii.
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