Aby prawidłowo skorzystać z odnalezionych w katalogu komputerowym materiałów należy się zalogować,
czyli wpisać numer PESEL i jako PIN cztery ostatnie cyfry numeru PESEL

Główny katalog komputerowy BUŁ
Na stronie internetowej BUŁ (www.lib.uni.lodz.pl) czytelnik może skorzystać z różnego
rodzaju katalogów komputerowych on-line. W prawym górnym rogu strony znajdują się:
Biblioteka Cyfrowa UŁ, Repozytorium UŁ, katalog Zbiorów Specjalnych

Katalog Główny BUŁ

oraz zwrócić uwagę na informacje zawarte w opisie:
Dzięki funkcji „do schowka” można stworzyć listę
potrzebnych materiałów, a następnie wysłać ją mailem
lub wydrukować

Dla użytkownika ważna jest informacja, w jakiej
kolekcji książka się znajduje (księgozbiór magazynowy, w wolnym dostępie, księgozbiory podręczne
czytelń, sekcji i oddziałów bibliotecznych) oraz czy
egzemplarz dostępny jest tylko na miejscu, czy
można go wypożyczyć.

Pozycje znajdujące się w księgozbiorze magazynowym zamawiamy elektronicznie korzystając z linku
„Zamówienie CSA”.

System wspomaga także czytelnika w poszukiwaniu materiałów zbliżonych tematycznie

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów!

A w zakładce „KATALOGI” dodatkowo jeszcze: Katalog alfabetyczny (kartkowy), Zasoby elektroniczne A-Z, Katalog Oddziału Informacji Naukowej, Katalog Doktoratów UŁ
oraz ogólnokrajowe katalogi KARO i NUKAT
Główny katalog komputerowy BUŁ zawiera rekordy z opisami:
- wszystkich książek wydanych od 1998 roku oraz niektórych
wydanych wcześniej
- podręczników znajdujących się w wolnym dostępie
- czasopism, których zasoby są sukcesywnie wpisywane
i uzupełniane od 2001 r.
- płyt CD
- dokumentów ze zbiorów bibliotek zakładowych UŁ.
Katalog Komputerowy dostępny jest w Internecie na stronie www.lib.uni.lodz.pl.
W Bibliotece można z niego korzystać na wszystkich stanowiskach komputerowych
przeznaczonych dla czytelników.
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: ul. J.Matejki 32/38, 90-237 Łódź, http://www.lib.uni.lodz.pl/library;
Oddział Informacji Naukowej: e-mail bulinf@lib.uni.lodz.pl, tel. (+48 42) 635 60 56, (+48 42) 635 64 77;
sekretariat: fax (+48 42) 665 57 42

UWAGA!!!
Poszukiwanie materiałów rozpoczynamy zawsze od katalogu komputerowego!
Katalog komputerowy nie zawiera opisów książek i czasopism z baz danych i serwisów,
które nie posiadają swoich papierowych odpowiedników.
Książki i czasopisma elektroniczne, dostępne on-line można wyszukiwać poprzez katalog „Zasoby elektroniczne A-Z”.

W przypadku bardziej skomplikowanych zapytań warto skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej, która umożliwia połączenie kilku terminów wyszukiwawczych z zakresu dostępnego w wyszukiwarce podstawowej za pomocą operatorów logicznych.

Aby znaleźć potrzebne materiały korzystamy wyszukiwarki Katalogu w wersji podstawowej i
zaawansowanej.
Podstawowa wersja wyszukiwarki wyświetla się od razu po wejściu do Katalogu, umożliwia
ona przeszukiwanie zbiorów za pomocą słów kluczowych lub alfabetycznie

według:
-nazwiska i imienia autora
-tytułu pozycji
-hasła przedmiotowego (por. katalog przedmiotowy w katalogach
kartkowych)
-serii wydawniczej
-tytułu czasopisma

Katalog komputerowy umożliwia wyszukiwanie pozycji za pomocą sygnatur. W takim przypadku należy skorzystać z zakładki „Wyszukiwanie sygnatur”

Dodatkowymi kryteriami wyszukiwawczymi są: Biblioteka, język, typ, lokalizacja, dopasowanie do zastosowanego kryterium (w tym przypadku słowa kluczowe), rok wydania.
Znalezione dokumenty można także posortować odpowiednio do potrzeb.

i wpisać w pole poszukiwaną sygnaturę. Dodatkowo można zawęzić wyszukiwanie
za pomocą rozwijanych okien „typ” i „lokalizacja”

