
Jak pracovat s on-line katalogem - informace 
pro uživatele 

 
Katalog najdete zde: http://www.knihovna.jinacovice.cz/ - zeleno-bílá ikonka na 
horní hnědé části webové stránky knihovny. 
 
V katalogu si můžete zjistit, zda: 
- je v knihovně určitá konkrétní kniha 
- jestli je tato kniha k dispozici, nebo je vypůjčená 
- v případě, že je vypůjčená, můžete si na ní udělat rezervaci 
- můžete si sami prodloužit knihy ve svém čtenářském kontě. 
 
Nejdřív ze všeho si musíte v nabídce najít, že katalog má být v knihovně 
v Jinačovicích (modré řádky pod katalogem) – jinak budete knihy hledat                                 
i v jiných knihovnách, které jsou také součástí REKSu (regionálního 
knihovního systému).  
 
Jak najít určitou knihu? 
Vždy je potřeba vědět alespoň název či autora knihy. Autora píšeme ve formě 
příjmení jméno, tj. např. Monyová Simona. 
Po potvrzení "hledej" nám vyjede seznam knih, které v Jinač. od autorky máme. Po 
kliknutí na název knihy (modrý podtržený řádek) se můžete podívat, zda tu kniha je, 
nebo je vypůjčená.  (Status "K vypůjčení", nebo "Vypůjčeno do XXX". ) 
  
Jak na rezervaci? 
V případě, že je kniha vypůjčená, můžete si ji zarezervovat použitím tlačítka 
REZERVUJ. 
Budete potřebovat číslo vaší NOVÉ čtenářské karty (průkazka s barevným znakem 
obce) a datum vašeho narození ve formátu rrmmdd (tj. začátek vašeho rodného 
čísla); také můžete napsat, dokdy je pro vás rezervace důležitá (pokud nenapíšete 
nic, bude vaše rezervace aktivní po dobu jednoho roku).  
Je také důležité, abyste ve vaší registrační kartě v knihovně měli uveden e-mail. 
Pokud se zarezervovaná kniha vrátí, dojde vám informace na e-mail a vaší 
povinností je, vyzvednout si zarezervovanou knihu co nejdřív. Jinou formu podání 
informace o rezervaci (SMS, korespondenční lístek, telefonát) neposkytujeme! 
  
Jak do čtenářského konta? 
Stejným způsobem se dostanete i do vašeho čtenářského konta (to najdete hned 
pod tabulkou on-line katalogu). 
Odtud se můžete dívat, jaké knihy máte doma, které je potřeba prodloužit a které 
vrátit, na co máte rezervaci, kdy máte platit nový roční poplatek.  
Prodloužit knihy můžete udělat za pomocí tlačítka "Prodluž označené výpůjčky 
(vpravo)". Časopisy prodloužit nelze. Rovněž už končí možnost prodlužování 
výpůjček posíláním e-mailu na mou soukromou adresu - nyní si každý musí svoje 
výpůjčky prodloužit sám. 
  

http://www.knihovna.jinacovice.cz/


Proč mi některé výpůjčky nejdou prodloužit? 
- protože už jste je vícekrát prodlužovali a překročili výpůjční lhůtu 
- jedná se o časopis 
- jedná se o knihu z výměnného fondu, která má být odvezena zpět do Kuřimi 
- jedná se o novinku 
- jedná se o knihu, kterou si někdo jiný zarezervoval. 
  
Něco dělám špatně, nemůžu se dostat do svého čtenářského konta. 
V tom případě pište na bemovasarka@email.cz, obratem se pokusím váš problém 
vyřešit. Také, pokud se chcete na něco v souvislosti s on-line katalogem zeptat, 
nebo pokud nefunguje něco, jak má, napište mi také na můj e-mail. 
Budu ráda za vaše podněty. 

mailto:bemovasarka@email.cz

