
ON-LINE KATALOG TRITIUS 

Po otevření on-line katalogu se Vám zobrazí úvodní stránka s možností 

základního vyhledávání ve fondu knihovny.  

Pro co nejpříjemnější práci v katalogu doporučujeme čtenářům se před 

vyhledáváním knih přihlásit do svého čtenářského konta. Tím se 

usnadní následné zadání rezervací a odložení z poličky.  

 

 

 

 

 

 

 



ČTENÁŘSKÉ KONTO 

Pro vstup do čtenářského konta je nutné se přihlásit. Číslo čtenáře je 

uvedeno na čtenářském průkazu, případně Vám ho sdělí knihovník. 

Přednastavené heslo je datum Vašeho narození ve formátu RRMMDD 

(např. datum narození 1.4.2006 – heslo 060401), v nastavení je možné 

heslo změnit.  

 

 

Po přihlášení a opětovném kliknutí na Vaše 

uživatelské konto si můžete vybrat ze široké 

škály pomůcek pro co nejsnadnější správu 

Vašeho konta.  

Mimo data platnosti registrace, nastavení 

konta, osobních údajů a hesla zde naleznete 

například Vaše nynější i minulé výpůjčky, 

knihy, které jste si objednali, případně i 

oblíbené knihy.  

V „Nastavení“ si můžete upravit katalog dle 

libosti: jazyk, barva, velikost písma, preferované zobrazení výsledků 

vyhledávání.  

Níže potom máte možnost nastavit, jakým způsobem a co vše Vám 

budeme posílat za informace.  

Pro změnu hesla k Vašemu účtu, stejně jako například Vašeho e-mailu 

či telefonního čísla slouží tlačítka „Změna hesla“ a „Osobní údaje“.  



Tlačítko „Moje výpůjčky“ Vám zobrazí, které dokumenty máte 

momentálně vypůjčeny. Pomocí tlačítek „Prodloužit“ vedle 

konkrétního titulu či „Prodloužit vše“ pod seznamem výpůjček si zde 

můžete své výpůjčky prodloužit.  

Pod tlačítkem „Vráceno“ naleznete záložku s historií výpůjček.  

 

Volba „Moje objednávky“ Vám umožní zjistit, jaké dokumenty máte 

objednané/rezervované. Objednávky/rezervace je možné zrušit 

tlačítkem u příslušného titulu. Najdete zde i Archiv objednávek.  



Tlačítkem „Moje poplatky“ si zobrazíte historii Vašich transakcí 

v knihovně.  

V neposlední řadě je třeba zdůraznit Vaše oblíbené knihy. Při hledání 

v katalogu je možné si knihu označit tlačítkem „Vybrat“ jako 

oblíbenou. Tyto knihy se uloží do seznamu, který naleznete vedle 

svého jména v horní šedé liště pod ikonou červeného srdíčka. Číslo 

vedle něj uvádí počet Vámi vybraných oblíbených knih.  

 

 

 

 

 

 

 



VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU 

V základním vyhledávání můžete do pole zadat jméno autora 

(příjmení, jméno), název nebo klíčové slovo (např. detektivky, 

pohádky). 

Vyhledávání lze omezit na konkrétní oddělení nebo druh dokumentu. 

To naleznete vpravo vedle vyhledávacího pole.  

 

 

  

Pro složitější dotazy máte k dispozici další typy vyhledávání, tj. 

pokročilé a kombinované, které si můžete jednoduše zvolit nad 

vyhledávacím polem.  

Vyhledávání je podobné předchozímu, jen dotazy zadáváte do 

konkrétních vyhledávacích polí. 



 

 

Pokud zadáváte složitější dotaz, doporučujeme použít kombinované 

hledání. V něm lze hledat dokumenty dle více podmínek najednou. 

Například dle autora a tématu zároveň. 

Můžete v něm opět upřesnit i lokaci, ve které chcete dokument 

hledat, případně hledat např. pouze knihy.  

 

 
 

 



Poté, co klikneme na tlačítko hledat, zobrazí se Vám seznam 

nalezených dokumentů. Ten si můžete zobrazit buď jako výpis (s 

náhledem obálek a tlačítky s popisky), nebo jako tabulku. Dále si 

můžete vybrat, kolik dokumentů chcete zobrazit na jedné straně. 

Seřadit dokumenty můžete dle mnoha kritérií (dle názvu, autora, roku 

vydání atd., a to včetně seřazení od A-Z i opačně).  

Po upřesnění hledání a srovnání všech vyhledaných dokumentů dle 

potřebného kritéria můžete již nerušeně vybírat dokumenty.  

 

U každého dokumentu je informace o jeho dostupnosti. Katalog Vám 

umožní hledané tituly rezervovat (pokud není zrovna k dispozici), nebo 

odložit (v případě, že kniha je fyzicky volná) pomocí tlačítka „Získat“.  

 



V případě, že Vás kniha zaujala, ale nemáte čas si ji momentálně 

přečíst, můžete si ji pomocí tlačítka „Vybrat“ označit jako „oblíbená 

kniha“ a někdy v budoucnu se k ní vrátit. Takto si můžete na svém 

kontě vytvářet seznam oblíbených knih, ze kterého můžete čerpat 

inspiraci pro výpůjčky  

 

  



Získání knihy (rezervace, odložení) 

Pro rezervaci a odložení knih používejte tlačítko „Získat“. Pamatujte, 

že pro získání dokumentu je třeba být přihlášen ve svém čtenářském 

kontě! 

 

Pokud chcete dokument rezervovat (v případě, že není dostupný), stačí 

kliknout na tlačítko „Získat“. Poté můžete zaškrtnout, i rezervace na 

podobná díla. Tato možnost se Vám nabídne, pokud je v knihovně více 

obsahově stejných dokumentů, ale v různých vydáních. Stisknutím 

tlačítka „Získat“ potvrdíte svůj požadavek a kniha se Vám rezervuje.  

Stejným způsobem si můžete dokument nechat „odložit z poličky“ 

(objednat) a to v případě, že je právě fyzicky k dispozici.  

Dohledání knih však zpravidla chvíli trvá, proto Vás informujeme 

pomocí e-mailu, jakmile pro Vás objednané dokumenty připravíme. 



U rezervací i objednávek najdete u každého titulu napsaný počet 

rezervací před Vámi a odhadovaný datum vrácení výpůjčky. Toto 

datum však neberte jako směrodatné, jelikož konečný čas čekání na 

knihu závisí především na tom, jak rychle ji čtenáři před Vámi přečtou 

a zda ji vrátí včas i s vědomím udělení upomínky za pozdě vrácený 

dokument.  

  



Novinky 

V katalogu lze filtrovat novinky, které pro Vás přidáváme do fondu 

knihovny. „Novinky“ naleznete v šedé horní liště.  

Pomocí počtu dní je možné nastavit dobu, za kterou byly novinky 

přidány do katalogu. Ve výběru oddělení si můžete zvolit, ve kterém 

oddělení/pobočce chcete vyhledávat, případně jaký typ dokumentu.  

Dále si můžete novinky seřadit, např. dle relevance či data přidání 

svazku.   

 

 

 


