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Webové stránky knihovny
Na novém webu Městské knihovny v Broumově se dostanete k potřebným informacím o službách knihovny. 

Z webových stránek Městské knihovny v Broumově můžete vstupovat do online katalogu knihovny.



Online katalog knihovny

Online katalog je přístupný všem uživatelům bez nutnosti přihlášení.  

Přihlášením však uživatelé dostávají relevantnější informace a rozšířené možnosti (možnost rezervovat,
prodlužovat výpůjčky apod.). 
Při první návštěvě online katalogu je nutné zaregistrovat se. Registraci získáte přes PŘIHLÁSIT SE / NEMÁM
REGISTRACI.  



Zadáním čísla čtenářského průkazu a příjmení (s diakritikou) si dle dalšího návodu nastavíte vlastní
přihlašovací údaje. 



Zvolte si nové přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se budete přihlašovat při každé další
návštěvě online katalogu. Přihlašovací údaje si zapamatujte. 
Přihlašovací heslo i jméno musí mít nejméně 4 znaky.



Registrace je hotová, můžete se přihlásit.



Pro přihlášení použijte nové přihlašovací údaje.



Nyní jste přihlášení a u ikonky přihlášení se objeví vaše přihlašovací jméno.



Globální vyhledávání
Globálním vyhledáváním se rozumí zadání libovolných vyhledávacích dotazů do jednoho 
vyhledávacího okna.  
Katalog provede vyhledání tak, že vyhledává ve všech údajích v záznamu včetně obsahu dokumentu -
pokud je k záznamu připojen.  
Pokud je tedy dotaz přesný, nalezne přesný výsledek a již nehledá další možné výsledky (viz Google 
atp.), pokud je dotaz nepřesný, nebo s překlepem, systém využije možnosti podobnosti.  

Viz příklad při zadání vyhledávacího dotazu "provance".



Rozšířené vyhledávání
Rozšířené vyhledávání pracuje obdobně jako globální vyhledávání, s tím rozdílem, že se údaje již 
zadávají do konkrétních polí dle typu (Autor, Název, Rok atd..) a tím se vyhledávací dotaz zpřesní. 
Když chceme například vyhledávat pouze v knihách ne v časopisech, zpřesníme dotaz 
zakliknutím FOND – MONOGRAFIE.  

Viz příklad dotaz: motýl / monografie / od roku 2001.



Výsledek vyhledávacího dotazu: motýl / monografie / od roku 2001.



Když je kniha, kterou požadujete právě vypůjčená, můžete si ji prostřednictvím online katalogu zarezervovat. 

Př. kniha "Motýlí klub": klikneme na zelené políčko "rezervovat".



U rezervace si můžete stanovit dobu, do kdy chcete na požadovanou knihu čekat. Rezervaci potvrďte
klikem na "rezervovat".



Požadavek na rezervaci se zobrazí pracovníkovi v knihovně, který ho zpracuje a upozorní vás e-mailem
nebo SMS, až bude požadovaná kniha připravená k převzetí.  
Poplatek za rezervaci je dle platného ceníku 8 Kč (platíte při převzetí knihy v knihovně). 
Od roku 2019 bude poplatek navýšen na 10 Kč.

https://www.knihovnabroumov.net/ceniky


Ve svém účtu můžete sledovat seznam právě vypůjčených knih, rezervací, nebo vrácených knih.  

Svoje výpůjčky si můžete přímo v katalogu prodloužit (prodloužit výpůjčky lze 3 x).



V záložce "Zajímavé tituly" si můžete zobrazit knižní novinky  za určené období.  



Nebojte se vyzkoušet si všechny možnosti online katalogu. 

Na konci práce s online katalogem se nezapomeňte odhlásit.  


