
JAK PRACOVAT  
S KATALOGEM TRITIUS? 

 

• Katalog najdete na webových stránkách 
www.knihovnabojkovice.cz, v sekci KATALOG. 
 

• Webový katalog TRITIUS slouží k vyhledávání 
všech dokumentů, které naše knihovna nabízí 
k zapůjčení – knihy, periodika (časopisy), stolní 
hry, brožury,  výměnný fond  a  e-knihy. 
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Toto je hlavní stránka katalogu, která se vám načte automaticky.  
Vždy si zkontrolujte, zda prohlížíte knihy v katalogu naší městské 

knihovny.  Jedině v něm se dá přihlásit do čtenářského účtu. 
 

Jestliže se vám správně katalog nenačte, vyberte z VÝBĚRU 
KATALOGŮ ten správný katalog  Městská knihovna v Bojkovicích. 

 
 

 

 

Přihlášení do 

čtenářského účtu 



Naše knihovna je součástí příspěvkové organizace Muzea Bojkovska,           
proto je v nabídce více katalogů – katalogy městské knihovny, poboček, 

muzejní knihovny, sbírkového fondu muzea a souborný katalog.  
 

Ty můžete také prohlížet, jen se v katalozích nedají objednávat a 
rezervovat knihy, pokud nejste v těchto knihovnách registrovanými čtenáři 

se svým uživatelským účtem.  
 

Jestliže budete mít zájem o nějaký titul, který není v katalogu městské 
knihovny, obraťte se na knihovnici.  

 
. 
 

 

 

 



Důležité je pro vás políčko pro VYHLEDÁVÁNÍ, kde budete vepisovat své 
požadavky. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je zadat políčko vše 

a hledat v něm.   
 

Do vyhledávacího políčka můžete napsat jméno autora, název knihy, nebo 
téma, které hledáte ( např. detektivky, thrillery, fantasy, děti, vzdělávání a 

další) a kliknout na tlačítko HLEDAT.  
Tím se vám vygeneruje seznam požadovaných knih. 

Jak a co  hledat v katalogu? 



Pokud nevíte, co přesně hledat, můžete do políčka vyhledávání dát pouze 
symbol hvězdičky * a zvolit hledání pouze knihy (stejně tak si můžete např. vybrat jen * a 

zvolit výběr Pro děti a mládež a načte se vám jen seznam dětské literatury).  

Kliknutím na tlačítko HLEDAT se vygeneruje celý katalog knih naší knihovny. 
Nevýhoda tohoto zadávání je v tom, že záznamů a stránek je strašně moc, takže 

budete seznam procházet dlouho.  

Takto se vám zobrazí počet záznamů, 
které budete prohledávat 



 

Při zadávání dotazu se vám někdy ukáže 
nabídka, takže stačí vepsat jen prvních pár 

písmen požadavku a vybrat z nabídky.  

Pro snadnější a rychlejší vyhledávání si můžete zvolit, zda 
chcete hledat ve všech dokumentech nebo jen v knihách,                               

e-knihách, literatuře pro děti, periodikách….  



Katalog nám ukazuje jednoduchý záznam knih, kde můžete zjistit, zda je kniha volně 
dostupná nebo vypůjčená, pokud jste se přihlásili do čtenářského účtu, zobrazí se vám 

např. to, zda jste knihu již četli. 
Podrobnější záznam knihy zvolíte, když si kliknete na název knihy. 

Jak vypadá záznam knih? 



Podrobnější záznam knihy (dokumentu, titulu) např. s anotací,  
 údaji o nakladateli, edici, roku vydání, rozsahu ….  

Záznam vám také ukáže rozpis svazků, ve které LOKACI se kniha nachází               
– v  půjčovně, v regionu nebo v depozitáři….  



Pod rozpisem svazků v podrobnějším záznamu můžete také najít kolonku 
DISKUZE. Jedná se o příspěvky a hodnocení čtenářů na danou knihu. Máte větší 

přehled o tom, jaká je oblíbenost u knihy, zda ji čtenáři doporučují atd. 
 I vy sami se můžete do diskuze zapojit a přidávat komentáře. 



Pokud jste přihlášení do svého uživatelského účtu, můžete 
také vložit příspěvek nebo komentář k dané knize. 



 

Přeji šťastný výběr! 
 

 
 
 

 

 

 Vypracovala Kristýna Šopíková 


