
JAK SI OBJEDNAT KNIHU  
(titul, dokument)? 

• Knihu (titul, dokument) si můžete OBJEDNAT 
(odložit z poličky) pouze v případě, že je volně 
dostupná v knihovně (tzn. není vypůjčená). 
 

• Musíte mít však PLATNOU REGISTRACI v naší 
knihovně a správně zvolit katalog knihovny na 
stránkách www.knihovnabojkovice.cz v sekci 
KATALOG. 
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Pokud se vám aktuální katalog nenačte, zvolte z výběru katalogů 
ten správný -  Městská knihovna v Bojkovicích. 

 

POZOR: přihlašovat do svého účtu se můžete jen v katalogu 
městské knihovny, kde máte platnou registraci! 

 

 

 



Přihlaste se do svého účtu a přejděte k vyhledávacímu políčku. 

Do políčka vyhledávání napište, co chcete hledat  
(název knihy, autora, téma…).  

 

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

Pokud byste si do vyhledávače zadali symbol hvězdičky  *,  

můžete si prohlížet všechny dokumenty (knihy) z katalogu. 
 
 

  

Pro snadnější vyhledávání si 
můžete zvolit, zda chcete 
hledat v celém katalogu 

nebo jen v knihách,                     
el. zdrojích, periodikách….  



Pokud jste měli již titul 
půjčený, katalog vám 
informaci sdělí. 

Po zadání dotazu se zobrazily požadované knihy.  
Záznam vám ukáže, které knihy jsou volně dostupné a které vypůjčené. 

Zvolená kniha je dostupná. Pokud kliknete na její název, zobrazí se vám podrobnější informace 
o dokumentu. Nebo přímo přejděte k objednávce a vyberte políčko ZÍSKAT. 



Takto vypadá podrobnější záznam knihy (dokumentu) i např. s anotací,  
 údaji o nakladateli, edici….  Tady můžete také knihu objednat. 

 Záznam vám ukáže, ve které lokaci se kniha nachází – zda je volně dostupná  
v půjčovně, v regionu nebo se nachází v depozitáři….  

Jestliže si chcete knihu 
objednat, zvolte 
ZÍSKAT.  



Před posledním krokem si zaškrtněte 
políčko ODLOŽENÍ Z POLIČKY. 

Zvolte tlačítko ODLOŽIT Z POLIČKY 
a tím se kniha objedná.  

Vytvořili jste požadavek na objednání volně dostupného dokumentu. 



Objednaný titul si můžete             
v  kolonce  MOJE OBJEDNÁVKY 
zkontrolovat. 

Zde jsou informace 
o přijetí objednávky. 



Můžete se podívat i na aktivní objednávky nebo nahlédnout do archivu, 
popřípadě objednávku zrušit.  

 

Naše knihovna vám po objednání  zašle e-mail nebo 
sms zprávu o provedení objednávky.  

Pokud si objednáte knihu mimo půjčovní den, je 
objednávka nachystána na další den provozu 

knihovny.  
Knihy z DEPOZITÁŘE jsou připraveny k vyzvednutí  

 DO 1 TÝDNE  od objednání.  
 

 
 

 

Vypracovala Kristýna Šopíková 


