Vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny
Knihovní fond je zpracován v automatizovaném knihovním systému Clavius REKS.

1.KDE HLEDAT - Vyhledávání dokumentů v databázi knih

•
•

vyhledávání ve všech dokumentech
vyhledávání ve výměnném fondu

*vyhledávat ve výměnném fondu = vyhledávat knihy z výměnného fondu Knihovny
Kroměřížska,které jsou zapůjčeny do konkrétní
místní/obecní knihovny.

2. JAK HLEDAT - Zadání dotazu
•
•

•

•
•

vyhledávání podle autora
vyhledávání podle názvu
vyhledávání podle tématu – podle klíčových slov, zaměření
vyhledávání podle roku vydání
vyhledávání v libovolném poli

-můžete vyplnit pouze jedno nebo více polí
-pokud vyplníte více polí (např. autora a rok), vyhledané výsledky budou splňovat všechna vámi
kritéria zároveň.
-není nutné psát velká písmena
-používejte diakritiku (česká písmena ř, č, š…)
-kliknutím na nadpis pole “Autor“ a “Téma “ si zobrazíte rejstřík termínů použitých v tomto poli
-můžete použít i formulář pro Kombinovaný dotaz.

zadaná

3. Výsledek vyhledávání

* Sloupec Dok – o jaký druh dokumentu jde – KN = kniha
Sign = signatura prázdné pole - beletrie pro dospělé
94(3) – naučná literatura pro dospělé
M – beletrie pro děti
M 94(3) – naučná literatura pro děti
VF – kniha ve výměnném fondu
(knihy z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, které
jsou zapůjčeny do obecní/místní knihovny)

* název knihy –např.Po nás potopa je podtržen
* klikneme-li na název myší –zobrazí se katalogizační lístek knihy
- jsou na něm uvedeny podrobné informace o dokumentu.
- podtržené položky autor a klíčová slova jsou vyznačeny jako hypertextové odkazy
– po zakliknutí Toman, Josef – zobrazí se další knihy od autora
historie – zobrazí se další knihy s historickou tématikou
pod rámečkem- zobraz další informace o autorovi – data narození, úmrtí atd.

Vyhledávání podle autora
• napište do pole Autor – příjmení autora ve tvaru
nebo jen
nebo jen
• klikněte myší na pole Hledej

Němcová, Božena
němcová
němc

*pokud vypisujete celé příjmení a napíšete jej chybně-katalog váš požadavek nesplní

•

Pro výběr autora použijte Rejstřík autorů - klikněte myší na slovo Autor

* V závorce uveden počet knih daného autora

•

Proveďte výběr autora – zaklikněte myší – zobrazí se výsledek hledání

* Sloupec Dok – o jaký druh dokumentu jde – KN = kniha
Sign = signatura M – beletrie pro děti
M 59 – naučná literatura pro děti
prázdné pole - beletrie pro dospělé
599 – naučná literatura pro dospělé
VF – kniha ve výměnném fondu
(knihy z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, které
jsou zapůjčeny do obecní/místní knihovny)

* název knihy –např. Babička je podtržen
* klikneme-li na název myší –zobrazí se katalogizační lístek knihy
- jsou na něm uvedeny podrobné informace o dokumentu
- podtržené položky autor a klíčová slova jsou vyznačeny jako hypertextové odkazy
(jsou podtrženy)
– po zakliknutí Němcová, Božena – zobrazí se další knihy od autorky
vesnice – zobrazí se další knihy s tématikou vesnice
- pod rámečkem - zobraz další informace o autorovi –data narození, úmrtí atd.

Vyhledávání podle názvu
•

do pole Název napište
* celý název
* první slovo z názvu – název začíná (např. děti –budou vyhledány všechny knihy, v jejichž
názvu je prvním slovem slovo “děti“)
* část prvního slova z názvu (např. babič – budou vyhledány všechny knihy, v jejichž
prvním slově v názvu se uvedený výraz vyskytuje s jakoukoliv příponou – babička-babičkoubabičky-babiččina)

•

myší knikněte na pole Hledej

•

zobrazí se výsledek hledání

* Sloupec Dok – o jaký druh dokumentu jde – KN = kniha
Sign = signatura M – beletrie pro děti
M 59 – naučná literatura pro děti
prázdné pole - beletrie pro dospělé
599 – naučná literatura pro dospělé
VF – kniha ve výměnném fondu
(knihy z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, které
jsou zapůjčeny do obecní/místní knihovny)

* název knihy –např.Děti z Bullerbynu je podtržen
* klikneme-li na název myší –zobrazí se katalogizační lístek knihy
- jsou na něm uvedeny podrobné informace o dokumentu
- podtržené položky autor a klíčová slova jsou vyznačeny jako hypertextové odkazy
(jsou podtrženy)

– po zakliknutí Lindgren,Astrid – zobrazí se další knihy od autorky
o dětech – zobrazí se další knihy s tématikou o dětech
- pod rámečkem - zobraz další informace o autorovi –data narození,úmrtí atd.

Vyhledávání podle tématu
• Použijeme, pokud hledáme knihu dle tématu, zaměření, obsahu, oboru činnosti (např.
zahrádkářství, květiny, želvy, česká literatura, povídky)
• Výraz vepíšeme do pole Téma (PH+kl.slova)

•

myší klikněte na pole Hledej

•
•

Je třeba zadat přesné znění – tak, jak je uvedeno ve slovníku
Pro výběr tématu použijte Rejstřík – klikněte myší na Téma(PH+kl.slova)

* slovník řazen abecedně
* v závorce uveden počet knih k dané tématice
•

Po zakliknutí konkrétního výrazu se zobrazí výsledek hledání

* Sloupec Dok – o jaký druh dokumentu jde – KN = kniha
Sign = signatura M – beletrie pro děti
M 634 – naučná literatura pro děti
prázdné pole - beletrie pro dospělé
634 – naučná literatura pro dospělé
VF – kniha ve výměnném fondu
(knihy z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, které
jsou zapůjčeny do obecní/místní knihovny)

* název knihy –např.1000 drobných rad pro zahrádkáře je podtržen
* klikneme-li na název myší –zobrazí se katalogizační lístek knihy
- jsou na něm uvedeny podrobné informace o dokumentu
- podtržené položky autor a klíčová slova jsou vyznačeny jako hypertextové odkazy
(jsou podtrženy)
– po zakliknutí Šrot, Radoslav – zobrazí se další knihy od autorky
ovocnářství – zobrazí se další knihy s tématikou ovocnářství
vinařství-zobrazí se další knihy s tématikou vinařství

-

pod rámečkem - zobraz další informace o autorovi –data narození, úmrtí atd.

Vyhledávání dle roku vydání
Pokud nemáme zájem o konkrétní titul, ani o konkrétního autora, ale např. o nové knihy –
vybereme v zadání dotazu pole Rok vydání
•
Do pole vepíšeme příslušný rok
•
myší knikněte na pole Hledej

Vyhledávání v libovolném poli
Po zadání slova jsou vyhledány záznamy, které dané slovo obsahují v názvu, jako klíčové slovo .

