Ovládání elektronického katalogu (IPAC) Jihočeské vědecké knihovny
– verze pro chytré mobilní telefony http://katalog.cbvk.cz/m

Jak dokument vyhledat?
1) Do vstupního pole napíšeme text, podle kterého chceme vyhledávat. V seznamu vlevo můžeme ponechat
hledání ve všech polích nebo hledání omezit jen podle názvu, autora atd. Můžeme používat malá písmena.
Do klasické desktopové verze katalogu se dostaneme po kliknutí na odkaz klasická verze.

2) Pokud chceme hledání dále omezit, po kliknutí na šipku v horním levém rohu se zobrazí panel s dalšími
možnostmi, kde klikneme na Rozšířené vyhledávání můžeme vybrat rok, druh dokumentu, jazyk atd.
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2) Klikneme na tlačítko Najít, systém zobrazí nalezené záznamy s možností třídění podle názvu, autora atd.
Pokud je jich hodně, můžeme dotaz dále upřesnit nebo upravit:
Po kliknutí na Upravit dotaz můžeme přidat další výrazy k těm, podle nichž jsme provedli předchozí hledání a
můžeme přidat i výrazy do dalších polí, popřípadě použít
tzv. limity (např. zvolit jen určitou pobočku knihovny)

Jak si dokument objednat nebo rezervovat?
1) Chceme-li objednat jednotlivou knihu, klikneme na ni a zobrazí se nám její záznam spolu s tlačítkem Půjčit
si/rezervovat, v dalším okně vyplníme přihlašovací údaje (email/číslo průkazu a heslo).
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1) Po přihlášení si vybereme, z jaké pobočky danou knihu chceme a zda ji chceme absenčne (půjčit si domů) či
jen prezenčně, a klikneme na Vyžádat.

¨

4) Systém oznámí kde a kdy si můžete dokument vyzvednout, pokud je vypůjčený, do kdy jej máte rezervovaný,
např:
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Jak si prohlédnout své čtenářské konto, prodlužovat výpůjčky atd?
1) Klikneme šipku v levém horním rohu a z nabídky vybereme Konto

Vyplníme potřebné údaje (číslo čtenářského průkazu/e-mail, heslo) a po potvrzení přihlášení se nám zobrazí stav
našeho čtenářského konta. Zde zjistíme údaje o našich výpůjčkách, rezervacích atd.

Pokud klikneme na Výpůjčky a klikneme na námi vypůjčenou
knihu je možné si i prodloužit zvláštním tlačítkem dole

Pokud se objeví jakékoli nejasnosti či problémy, obraťte se se
svým dotazem na pult@cbvk.cz či na pracovníky knihovny
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