online služby
Knihovna z pohodlí vašeho domova ...
Katalogy - okno do knihovny - 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Nejobvyklejší je hledání podle AUTORA, NÁZVU či KLÍČOVÉHO SLOVA. Katalogu je ale možné pokládat
i složitější dotazy a kombinovat kritéria pro vyhledávání. Při kliknutí na záznam dokumentu se vám
zobrazí katalogizační lístek a lokace dokumentu, takže okamžitě vidíte zda je dokument půjčený nebo
je k dispozici. Potřebný dokument si můžete elektronicky rezervovat zasláním požadavku na e-mail
knihovny (mvs@mkdac.cz) s uvedením kontaktních údajů.
Výpůjčky e-knih: jednoduše a legálně

E-knihy jsou dostupné z katalogu knihovny Carmen, jejich seznam najdete zde. Služba je
registrovaným čtenářům Městské knihovny Dačice poskytována zdarma. E-knihy lze číst na čtečkách
eReading.cz, telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace
eReading.cz, dále na PC s Windows nebo MAC. Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se ekniha automaticky znepřístupní, výpůjčku není možné zkrátit. Nevztahuje se na ní proto pokuta z
prodlení, výpůjčka sama zmizí z vašeho zařízení. Zároveň si lze vypůjčit maximálně 2 tituly. Kromě
možnosti e-výpůjčky byly některé záznamy knih v katalogu obohaceny o možnost prolistovat si
ukázku daného titulu v PDF.
Čtenářské konto

Každý uživatel se může podívat na své ČTENÁŘSKÉ KONTO, zda nemá knížku či časopis půjčené moc
dlouho, zda není některý titul, který má půjčený, rezervovaný (žlutě podbarvený záznam). Potřebuje k
tomu znát pouze číslo své průkazky a PIN (buď datum narození v pořadí – rok, měsíc, den, vždy
dvoumístná čísla nebo čtyřmístné číslo jakékoliv, které ale čtenář uvede na své čtenářské kartě v
počítači v knihovně).
SMARTkatalog – knihovna ve Vašem telefonu či tabletu

Chcete mít fond naší knihovny u sebe kdykoli a kdekoli? Využijte aplikaci SMARTKATALOG ve svém
mobilu či tabletu. Stačí si na googlu napsat do vyhledávání Smartkatalog a po instalování
jednoduché a rychlé aplikace budete mít možnost pracovat se svým čtenářským kontem, prohlížet si
novinky ve fondu, knihy si rezervovat, ukládat si knihy k budoucímu půjčení, či si pro snadné
vyhledání na regále zobrazit obálky knih. Pokud dosud nejste čtenáři knihovny, můžete si knihy
včetně novinek libovolně vyhledávat podle nejrůznějších kritérií. Vyzkoušejte si virtuální okénko do
Městské knihovny v Dačicích! JEDNODUCHÝ NÁVOD K INSTALACI NAJDETE NA
http://www.lanius.cz/smartkat.htm
Vyzkoušejte i naše další online služby:

Je možné si požádat o prodloužení výpůjček, samozřejmě s uvedením kontaktních údajů, abychom
mohli výpůjčky prodloužit a sdělit termín vrácení, případně mohli sdělit cokoliv jiného.
NOVINKY - přírůstky knih a periodik jsou velice žádané a každý návštěvník se s nimi může průběžně
seznamovat, prohlížet si, co do knihovny přibylo. Může si prohlížet všechny novinky, může si ale také
vybrat, že chce vidět např. pouze novinky z naučné literatury nebo nová periodika. V katalogu je
možné vyhledávat vedle knížek také časopisy, které do knihovny odebíráme.
Můžete nám také dát tip na nákup, jaký titul bychom měly foplnit do knihovního fondu.
Pokud Vás zajímají novinky z knihovny, je možné se přihlásit k jejich odběru a budete to mít bez
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starosti, všechno budete vědět včas, např. kdy se co v knihovně koná apod.
Významnou částí knihovních fondů jsou knížky o regionu, o osobnostech spjatých s naším
krajem. V online katalogu je můžete vyhledávat klasicky (autor - název - klíčové slovo), případně
zadat: signatura začíná (klíčové slovo - téma) - REG.
Přes online katalog knihovny je přístup do souborného katalogu SKAT. Je to katalog, ve kterém
najdete naučnou literaturu z řady velkých městských knihoven v republice. Tyto dokumenty sice
nemáme přímo u nás v Dačicích, ale můžeme Vám je obvykle rychle sehnat meziknihovní výpůjční
službou (bude vás to stát pouze 50,- Kč poštovné). I objednání „emvéesky“ si můžete vyřídit emailem. Pro ověření objednávky jsou důležité kontaktní údaje!
Následující online služby jsou přístupné během výpůjční doby:
Zpřístupnění databáze CODEXIS (automatizovaný systém právních informací). Jde o plnotextovou
sbírku zákonů, ve které je možné vyhledávat jak novely nejrůznějších zákonů, tak nařízení či staré
právní normy. Uživatele stojí práce s databází pouze cenu za Internet, tzn. 1 minuta = 0,50 Kč.
Databáze je rychlá a kompletní.
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