On-line katalog
ON-LINE katalog umožňuje vyhledávání ve fondu knihovny pomocí internetového
prohlížeče. Umožňuje také např. provést rezervaci dokumentu, prodloužit si výpůjčky,
mazat své rezervace, kontrolovat počet svých výpůjček apod.
Úvodní formulář nabízí vyhledávání knižních titulů i periodik podle názvu, autora,
případně klíčového slova – termínu, který charakterizuje žádaný titul.

Pokud si nejste jisti, jaké klíčové slovo použít, rozkliknutím odkazu Klíčové slovo
si můžete prohlédnout seznam všech použitých klíčových slov. Podobně najetím
myši a kliknutím na odkaz Autor se dostanete na seznam všech autorů, jejichž knihy
jsou uloženy v databázi naší knihovny.
Po zadání kritérií pro hledání a stisknutí tlačítka
se dostanete na formulář s výsledky vyhledávání.

Kliknutím na název titulu vyvoláte formulář Katalogizační lístek, kde jsou detailní
informace o svazku, pod ním tabulka ukazující kolik svazků vyhledávaného titulu
v knihovně je, kolik jich je půjčeno a kolik jich čeká v knihovně na čtenáře.

K dispozici máte tlačítko
kterým si můžete žádaný titul, pokud je
půjčený, on-line rezervovat. Pokud jste při registraci v knihovně zadali i svoji
e-mailovou adresu, dostanete na tuto adresu upozornění o tom, že kniha je již
vrácena a pro vás připravena.
Tlačítky

se dostanete zpět na formulář pro vyhledávání.

Kliknutím na nenápadný ? vpravo nahoře se dostanete na stránku, kde můžete
sledovat kolik svazků je již zaneseno do databáze naší knihovny i množství, které
každý den přibývá.

Také zde můžete vidět statistiku využití on-line katalogu.

Kdo má zájem o určité vydání, edici, rok vydání apod., může použít
Kombinovaný dotaz, který mu umožní vyhledávat podle všech uložených detailů.

Pro čtenáře je důležitý odkaz dole vprostřed Vaše čtenářské konto. Zadáním data
narození a čísla čtenářského průkazu a stisknutím tlačítka
se
dostanete na své soukromé konto, kde vidíte, které knihy máte půjčené, kdy je vrátit,
máte možnost si výpůjčku prodloužit (pokud na titul nečeká jiný čtenář), případně
prohlížet historii svých výpůjček.
Tento katalog je vystaven na webových stránkách místní knihovny a také přímo
v knihovně, v přízemí jsou dva katalogy, v patře jeden.
Přejeme hodně spokojenosti při práci s naším katalogem a těšíme se nashledanou
v knihovně!
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