HLEDÁNÍ V KATALOGU
Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU zadejte hledaný termín a
stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím na
nadpis pole AUTOR nebo KLÍČOVÉ SLOVO si zobrazíte slovník termínů použitých v tomto poli.
S VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ můžete dále pracovat. Vlevo dole pod seznamem máte možnost změnit
hledisko ŘAZENÍ seznamu. Tlačítko ZOBRAZ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NYNÍ K DISPOZICI,
umístěné pod seznamem knih, vymaže ze seznamu půjčené knihy.
Další informace o knize získáte kliknutím na název knihy. Otevře se KATALOGIZAČNÍ LÍSTEK
s nakladatelskými údaji o knize. Autor a klíčová slova jsou aktivní odkazy.
Pod katalogizačním lístkem najdete v LOKACI EXEMPLÁŘŮ informaci o umístění knihy v knihovně a
o možnosti knihu si zapůjčit. PREZENČNĚ se knihy půjčují do studovny. ABSENČNĚ se půjčují
knihy domů.
Knihy v oddělení beletrie jsou řazeny podle příjmení autorů. K jejich vyhledání ve fondu je potřeba znát
autora knihy.
Knihy v oddělení naučném, ve studovně, čítárně a regionu jsou řazeny podle čísel. K vyhledání knihy
je potřeba si opsat čísla z levého i pravého horního rohu katalogizačního lístku.
Knihy s lokací sklad jsou umístěny mimo budovu knihovny. Na požádání vám je připravíme. K objednání
knihy ze skladu můžete použít tlačítko OBJEDNEJ.
Pokud je kniha půjčena, můžete si knihu rezervovat pomocí tlačítka REZERVUJ. K uložení rezervace
potřebujete znát číslo vašeho čtenářského průkazu. Jako PIN slouží vaše datum narození ve tvaru Rok
narození (poslední dvojčíslí), Měsíc, Den.
ZADÁNÍ KOMBINOVANÉHO DOTAZU
Pod formulářem na zadání dotazu naleznete odkaz KOMBINOVANÝ DOTAZ. Ve formuláři
kombinovaného dotazu můžete pomocí modrých šipek měnit hlediska hledání a vztahy mezi nimi.
Například pokud potřebujete hledat knihu určitého nakladatelství, knihu určitého roku vydání, více než
jedno klíčové slovo apod.
Odkaz SOUBORNÝ KALALOG NAUČNÉ LITERATURY umožňuje vyhledávat v katalogu několika
desítek veřejných knihoven. Nejedná se o knihy naší knihovny. Odkaz SOUBORNÝ KATALOG
ČLÁNKŮ umožňuje vyhledávat v katalogizačních záznamech novinových a časopiseckých článků
z několika desítek veřejných knihoven. Nejedná se o záznamy naší knihovny.

