Ať už si chcete nechat odložit knihu, která v knihovně právě je, nebo si zamluvit knihu, která
je právě vypůjčená, ze všeho nejdříve se musíte přihlásit do svého čtenářského konta.
Jak?
1. Otevřete si náš web – www.knihovna.bystre.cz
/ pokud tyto řádky čtete na něm, pak jste tento krok už zvládli
/
2. Otevřete si on-line katalog (obr. č. 1)
3. Přihlaste se do svého čtenářského konta (obr. č. 2)
• Číslo čtenáře nebo e-mail: číslo, pod kterým jste v knihovně registrovaní,
najdete ho na svém čtenářském průkazu
• PIN: číslice odpovídající vašemu datu narození ve tvaru rrmmdd,
př.: čtenář, který se narodil 1. dubna 1973, by se přihlašoval pod pinem
730401
4. Vyhledejte si knihu
• Pokud Vás zajímá konkrétní kniha, vyhledávejte podle názvu a autora,
ideálně přes pokročilé vyhledávání
• Pokud si chcete něco půjčit, ale nevíte co, pak vyzkoušejte vyhledávání
podle klíčových slov, např. podle těchto: romány pro ženy, detektivní romány,
thrillery, historické romány, české romány, povídky, životopisy, cestopisy,
psychologie, nebo si projděte novinky (obr. 3)
5. Vyberte si
6. Ověřte si dostupnost vybrané knihy a podlet toho, zda je nebo není momentálně
k mání si ji buď odložte z poličky nebo zarezervujte (obr. 4 a 5)
• Pokud je pod knihou napsáno Dostupné, můžete si ji nechat odložit z poličky,
a to tak, že kliknete na Získat a následně na Odložit z poličky
– najdete v červeném políčku vpravo pod záznamem
• Pokud je pod knihou napsáno Vypůjčené – můžete si ji zarezervovat,
a to tak, že kliknete na Získat a následně na Rezervovat
Odložení z poličky a rezervování není možné u knih z Výměnného fondu. Výměnný fond tvoří
knihy, které kupujeme v rámci výkonu regionálních funkcí z prostředků Městské knihovny
ve Svitavách s cílem zajistit přísun novějších a úplně nových knih do knihoven v okolních
obcích. Pokud ale na Výměnném fondu najdete knihu, kterou v Bystrém nemáme, nepůjde
o úplnou novinku a vy o ni doopravdy budete moc, moc, moc stát, nějak se domluvíme.
E-mailem, telefonicky nebo (jednou, až pomine Covid) osobně.
Jak poznat, že jde o knihu z VF? Dle signatury (obr. 6)
Knihu/hy si rovněž neodložíte, nezarezervujete, pokud nebudete mít platnou registraci
(obr. 7 a 8). Momentálně končící registrace řešíme tak, že vám je prodloužíme s tím, že
zaplatíte, až to bude možné. Pokud vám knihy nepůjdou odložit, zarezervovat z tohoto
důvodu, zavolejte nám – 468 008 162 (pevná), 774 841 640 (mobil) tak, abychom Vám
registraci mohli prodloužit.

