Nápověda k využívání on-line katalogu Clavius
Místní lidové knihovny v Bělé u Jevíčka
1. On-line katalog
Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka (dále MLK) využívá od července 2012
automatizovaný knihovnický systém Clavius. On-line katalog, přístupný široké veřejnosti,
umožňuje vyhledávání dokumentů, které má knihovna ve svém fondu.
Registrovaní uživatelé MLK mají k dispozici čtenářské konto, pomocí kterého mohou bez
návštěvy knihovny pracovat se svými výpůjčkami, prodlužovat si, objednávat a rezervovat
dokumenty.
Kromě češtiny nabízí on-line katalog vyhledávání v angličtině, němčině a slovenštině (viz
vlaječky v levé horní části vstupní stránky katalogu).

2. Základní vyhledávání
Základní vyhledávání je nástrojem pro zadávání jednoduchých dotazů. Do příslušných řádků
formuláře se vkládají údaje odpovídající dotazu, které se při hledání kombinují (= zároveň).

Řádek Téma se týká obsahu hledaného dokumentu. Je možné vepsat i více výrazů najednou
(např. „architektura Praha“).
Libovolné pole při vyhledávání kombinuje různá pole zároveň, včetně např. nakladatelských
údajů, formy/žánru nebo poznámek.

3. Kombinovaný dotaz
Odkaz „Kombinovaný dotaz“ na úvodní stránce on-line katalogu umožňuje složitější
vyhledávání s využitím kombinace různých podmínek (např. pole rovno, začíná, kromě,
nevyplněno) a logických operátorů (zároveň, nebo). „Zároveň“ spojuje zadané údaje, „nebo“
znamená, že výsledek vyhledávání bude splňovat alespoň jeden zadaný údaj.
Příklad:
knihy edice Světová knihovna vydané po roce 1970
Edice – začíná – Světová knihovna
zároveň
Rok vydání – větší než – 1970

V každé řádce je třeba vybrat pole pro vyhledávání a propojit je podmínkami.

4. Zobrazení výsledku vyhledávání
Pokud výsledku vyhledávání odpovídá jeden dokument, systém zobrazí rovnou jeho záznam.
V případech, kdy výsledku odpovídá větší počet záznamů, objeví se tabulka se sloupci „Dok“
(= druh dokumentu), „Sign“ (= titulová signatura), „Autor“, „Název“, „Část“ „Rok“ (= rok
vydání), „Počet“ (= počet svazků, které se nacházejí ve fondu) a ikonka tiskárny, která
umožňuje výběrový tisk přehledu.

K řazení využijte nabídku pod přehledem titulů nebo klikněte na zelený trojúhelník, umístěný
vedle názvu sloupce.
Pro lepší informaci o tom, které dokumenty jsou momentálně k vypůjčení, využijte funkci
„Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici“.

5. Zobrazení záznamu
Kliknutím na vybraný název v přehledu titulů dojde k zobrazení katalogizačního lístku
konkrétního titulu, a to včetně údajů o exemplářích, které MLK vlastní.

6. Rezervace
V případě, že je dokument vypůjčený, kliknutím na „Rezervuj“ zadáte informaci o tom, že
máte o dokument zájem. Zadejte „Číslo Vaší průkazky“, „PIN“ a datum „Aktuální do“,
do kdy bude dokument zarezervován. Až bude dokument vrácený, MLK Vás informuje, že je
pro Vás připravený. Za rezervace není v MLK účtován žádný poplatek, jsou zdarma!

V případě, že o zarezervovaný dokument přestanete mít zájem, vždy knihovně tuto skutečnost
sdělte.

5. Čtenářské konto (přehled výpůjček a prodlužování)
Pro vstup do čtenářského konta je k dispozici nabídka v dalších možnostech na úvodní stránce
on-line katalogu.
Zadejte Číslo Vaší průkazky (naleznete jej na čtenářském průkazu) a jako PIN šest čísel
ve tvaru RRMMDD, kde RR je rok, MM je měsíc a DD je den Vašeho narození. Pokud jste se
narodili např. 5.2.1987, zadáte PIN jako 870205.

Čtenářské konto nabízí nejenom přehled aktuálních výpůjček, ale i zobrazení vrácených
dokumentů („Zobraz vyřízené záznamy za posledních … dnů“), informace o Vámi zadaných
rezervacích a v neposlední řadě i upomínky a platby. Kliknutím na název dokumentu se
otevře okno s katalogizačním lístkem.

Prodlužování výpůjční doby je možné pouze u dokumentů, které jsou vpravo zaškrtnuty.
Pokud si na titul podal rezervaci jiný čtenář, uplynula výpůjční lhůta nebo Vám skončila
platnost čtenářského průkazu, nelze dále prodlužovat.
Výpůjční lhůta a podmínky prodlužování se řídí Knihovním řádem MLK.

6. Seznamy a novinky
K vyhledávání nových knih slouží odkaz v dalších možnostech „Seznamy a novinky“
na hlavní stránce katalogu.
K dispozici jsou seznamy novinek za vybraný počet dnů. Přednastaveno je 14 dnů, ale lze si
zadat vlastní počet dní.

