
Jak hledat v     ON-LINE katalogu  

Zvolíme si pole, podle kterého chceme danou knihu vyhledat.

 Známe pouze autora – napíšeme jméno do pole Autor, např. Carter

 Známe jen název knihy, vypíšeme ho do pole Název, např. Zahrada

 Pokud nehledáme konkrétní knihu, ale jen bychom chtěli najít 
něco k danému tématu, např. ekologie, vyplníme pole Klíčové 
slovo: ekologie

 
Klikneme na ikonku Hledej.
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Při hledání podle Autora např. Carter, Chris, se zobrazí dané 
výsledky takto:

 
Po kliknutí na zobraz jen tituly, které jsou nyní k     dispozici   se 
zobrazí jejich aktuální stav.

Zobrazí se jen tituly, které jsou aktuálně fyzicky v knihovně.
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Pak už stačí kliknout na hledanou knihu, pokud se zobrazila ve 
výsledcích. V záznamu dané knihy je signatura, případně další 
identifikační údaj, který pomůže uživateli knihu najít přímo ve 
fondu.

Při vyhledávání podle Názvu, např. Zahrada, dojde k následnému 
zobrazení výsledků:

Výsledky hledání podle Názvu, např. Zahrada, vyberte na hledanou  
knihu.
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Opět stačí kliknout na vhodnou knihu a uživatel zjistí další 
informace. Informace o aktuální dostupnosti knihy se zobrazí v poli 
Status

Pokud je kniha vypůjčená, je možné si knihu rezervovat. 
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Pro rezervace je nutné přihlásit se do svého Čtenářského konta- viz 
níže strana 6.

Při vyhledávání podle Klíčového slova, např. ekologie:

Následně je postup stejný jako při vyhledávání podle autora nebo 
názvu, tzn. Kliknout na vybranou knihu a zjistit obsah knihy, její 
dostupnost a umístění v knihovně. 
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Přihlášení do Čtenářského konta

Klikneme na Vaše čtenářské konto a rozbalí se přihlašovací tabulka.
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Pro přihlášení zadejte číslo Vaší průkazky nebo email, který jste 
uvedli při registraci v knihovně.
PIN je Vaše datum narození ve formátu  RRMMDD. (Např. 11.6.1977 
zadat 770611) Po vyplnění klikneme na Odešli 
Zobrazí se Vaše výpůjčky, rezervace a je možné knihy i prodloužit-
kliknutím na Prodluž označené výpůjčky (vpravo). Prodloužit nelze 
knihy vypůjčené déle než 90 dní nebo knihy zarezervované jiným 
čtenářem.
Můžete si zvolit k náhledu do historie libovolný počet dnů.
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