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NÁVOD NA PRÁCI S ONLINE KATALOGEM
CENTRA KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB VŠFS
Online katalog Centra knihovnických služeb – Odborné knihovny prof. Mojmíra Helíska je online
seznamem všech titulů dostupných k vypůjčení v knihovnách VŠFS (Praha, Karlovy Vary, Most).

Přístup do online katalogu
- přímo na adrese https://knihovna.vsfs.cz
- v Informačním Systému VŠFS (IS) na dlaždici „Katalog knihovny VŠFS“
- přes stránky VŠFS -> na stránce knihovny

Přihlášení
Pro přihlášení do online katalogu je nejprve nutná osobní registrace v knihovně

Pro první přihlášení do online katalogu postupujte následujícím způsobem:
Nastavit přihlášení -> Vyplňte své UČO a příjmení pro ověření v systému -> Zvolte si vlastní
přihlašovací údaje

Po přihlášení do katalogu můžete zobrazit svůj účet, kde najdete seznam všech svých aktuálních i
minulých výpůjček, rezervací a objednávek (záložka „Čekající“).

Zde si můžete svoje výpůjčky prodloužit (A) – prodloužit lze cca týden před koncem výpůjční lhůty,
která se prodlužuje o 14 dní ode dne prodloužení, nikoliv od konce výpůjční lhůty (B).
Prodloužit lze maximálně dvakrát.
Pokud je kniha vypůjčená na maximum nebo je na ni rezervace, systém prodloužení neumožní (C).

Vyhledávání
Jednoduché vyhledávání je na horní liště hlavní stránky online katalogu (A) nebo lze zvolit rozšířené
vyhledávání (B), kde jde vyhledávat pomocí více kritérií najednou.

Po zobrazení výsledků si zvolíte jednotlivý záznam (A).
Pomocí filtrů na postranní liště můžete výběr vyhledávání zúžit (B).

Stránka titulu

Na stránce zvolené knihy najdete:
A – dostupnost svazků na jednotlivých pobočkách knihovny VŠFS (Praha, Most, KV).
Hlavní budova – Centrální knihovna se nachází na adrese Vltavská 12, Praha 5. Kontakty na všechny
pobočky najdete na konci tohoto dokumentu.

B – vzor citace dle normy, kterou si můžete zvolit v rolovacím menu. Citaci poskytuje generátor
Citace.com

C – detail záznamu; u některých svazků je dostupný i obsah.

Rezervace a objednávky
Je-li titul na zvolené budově dostupný k vypůjčení, lze jej objednat (A), odeslání požadavku bude
následně potvrzeno (B). Objednávky jsou vyřizovány zpravidla ve stejný den.
V případě, že jsou všechny svazky vypůjčené, titul lze rezervovat. Lze si také určit datum, do kdy máte
o titul zájem (A).

Než si pro knihu přijdete, počkejte prosím na potvrzovací e-mail, že je připravena k vyzvednutí. Tituly
si vyzvedávejte nejlépe do 2 pracovních dnů.

V případě, že už o rezervaci nemáte zájem, můžete nám buď napsat e-mail, nebo samostatně zrušit
na stránce „Můj účet“ v záložce „Čekající“, kde najdete přehled všech svých rezervací.

Elektronické zdroje
E-knihy a jiné elektronické zdroje jsou v katalogu viditelně označeny symbolem a označením
„Elektronické zdroje“ (A). Tyto tituly není nutné rezervovat, jsou přístupné online.
Dostupné jsou přes přímý odkaz v záznamu titulu, případně přes IS a odkaz na danou databázi (B).

Pokud je dostupná i fyzická kopie elektronického zdroje, v detailu záznamu je uvedena signatura (C).
Pokud signatura chybí, zdroj je dostupný pouze elektronicky (D), nejčastěji přes jednu z databází
dostupných přes IS VŠFS.

Pokud narazíte na jakékoliv problémy s přihlášením nebo jinými funkcemi online katalogu, ozvěte se
nám na níže uvedeném e-mailu a nezapomeňte přiložit i screenshot problému.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Tým Knihovny VŠFS

Kontakty
E-mail:
knihovna@vsfs.cz (jen pobočka Praha)
Web:
http://vsfs.cz/knihovna
FB (aktuality): http://facebook.com/knihovna.vsfs

Centrum knihovnických služeb – Odborná knihovna prof. Mojmíra Helíska
CKS Praha
Vltavská 12
150 00 Praha 5
(+420) 210 088 877
(+420) 210 088 864
(+420) 606 719 627 (dostupné i přes WhatsApp)

Studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3
360 01 Karlovy Vary
(+420) 357 070 084

Studijní středisko Most
Pionýrů 2806
434 01 Most
(+420) 476 700 562

