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Jednoduché hľadanie

Hľadanie podľa mena autora, názvu
knihy, kľúčového slova.
Vo voliteľnom poli je prednastavené
„Fráza“
Ak vložíte iba slová aké predpokladáte,
že sa nachádzajú v popise dokumentu
- zvoľte „Všetky slová“
Logická podmienka

Logickú podmienku si zostavte vtedy,
keď potrebujete kombinovať
vyhľadávacie kritériá, alebo použiť
synonymá.
Uvedený príklad vyhľadá tému
strategický manažment, pričom hľadá aj
synonymum management, ktoré sa
v tomto tvare používa v češtine.
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Rozšírené vyhľadávanie

Možnosť bližšie špecifikovať
vyhľadávanie.
Napríklad:
 lokácia (=sídlo knižnice)
 roky publikovania od-do
 jazyk textu
Pre výber viac ako jedného jazyka
podržte stlačenú klávesu CTRL.
Následne KLIK na „Hľadať“
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Potrebujete ďalšie spresnenie výberu?
Zakliknite možnosti z ponuky vpravo.

zelený terčík = titul je dostupný
fialový terčík = prezenčný
materiál
oranžový terčík = všetky exempláre sú
vypožičané, ale môžete si titul
rezervovať.
Viď strana 8

Potrebujete nájsť titul na polici? - KLIK na „Detaily záznamu“
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Ako nájsť titul na polici?
Bližšie informácie o titule – ak otvoríte „Detaily záznamu“
Lokácia knihy na polici
Pole Lokálna signatúra
(658.401 HANZ)
značí umiestnenie knihy v zbierke.
Nájdete ho aj na chrbte knihy.
Zapíšte si ho, ak chcete rýchlo nájsť
knihu na polici.
Zároveň označuje odborné
zameranie titulu.
Podľa tohto údaja sú knihy
v odbornej zbierke zotriedené vzostupným
spôsobom.

V ktorej pobočke sa kniha nachádza a či
je požičaná.
Ak sú vypožičané všetky exempláre, môžete si titul
vložiť do košíka, prihlásiť sa a titul si zarezervovať.
Viď strana 8
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Konto čitateľa a prihlásenie

Chcete si pozrieť stav vlastných
výpožičiek?
Rezervovať práve požičanú knihu?
Prihláste sa.
Študentom sa účet automaticky vytvorí
pri nástupe na štúdium.
Prihlasovacie údaje :
 Študenti : meno, priezvisko (bez
diakritiky, bez rozlíšenia veľkých
a malých písmen) a študentské číslo.

6



Učitelia a zamestnanci uvádzajú ID číslo
pridelené pre vstup na portál
my.cityu.edu



Čitatelia z verejnosti uvádzajú číslo
čitateľského preukazu.

Na svojom konte v záložke Požičané môžete
sledovať stav svojich výpožičiek a kontrolovať,
kedy majú byť vrátené.
V záložke História je zoznam všetkých Vašich
výpožičiek za posledné 2 roky.
Pre ľahšie vyhľadávanie si ich môžete zotriediť
podľa dátumu, kedy boli požičané.
Triedenie sa aktivuje kliknutím na nadpis
príslušného stĺpca. Ukáže sa malá šípka, ktorá
signalizuje, či údaje v stĺpci boli triedené
vzostupne alebo zostupne.
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Rezervovanie požičaného dokumentu
Titul je práve požičaný? Môžete si ho rezervovať !

Obsah košíka môžete upravovať –
pridávať alebo odstraňovať položky.
Kliknutím na Rezervovať sa obsah
košíka rezervuje.
Stav rezervácie, poradie Vašej
požiadavky a možnosť rezerváciu
stornovať sa umožní
po prechode do
privátnej zóny používateľa.

Ak neviete určite, či sa Vám vybrané
tituly hodia, pošlite si údaje na
ľubovoľnú mailovú adresu a rozhodnite
sa neskôr.
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Akademické materiály (iba pre učiteľov)

Pre učiteľov je určené vyhľadávanie vo fonde
Akademické materiály. Fond si nastavíte
rozbalením ponuky Výber databázy.
Najrýchlejšie dostanete výsledky vtedy, ak si
nastavíte vyhľadávanie podľa čísla predmetu.
Potom vpíšte aspoň 3 začiatočné znaky. Vpravo
sa zobrazí ponuka vyhovujúcich výskytov, z tej
si vyberte príslušný predmet a kliknite na
Hľadať.
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