
UKÁZKA PŘIHLÁŠENÍ  DO NAXOS MUSIC L IBRARY
SKRZE  MOBILNÍ  APL IKACI :

Postup:

1.)  Vstupte do knihovny apl ikací  Google Play:



2.)  Do vyhledávacího okénka vepište např.
„naxos music l ibrary“,  k l iknutím na ikonku           
s lupou zadáte příkaz k vyhledávání:

Knihovna aplikací Google Play Vám nabídne

následující  databáze:

-Naxos Music Library (klasická hudba) ,  

-Naxos Music Library Jazz ( jazzová hudba),  

-Naxos Music Library World (etnická hudba)  

-Naxos Spoken Word Library (mluvené slovo)



3.)  Z uvedených možností  s i  k l iknutím zvol í te
Vámi preferovanou kolekci ,  následně dáte pokyn
k instalaci :



4.)  Po úspěšné instalaci  k l ikněte na „Otevří t “ :



5.)  Apl ikace Vás přesměruje na př ih lašovací
stránku – zvol te „Connect wi th your inst i tut ion“
( t j .  př ipojení skrze Vaši  inst i tuci) :
Poznámka: Uživatel  musí být  registrovaným
čtenářem Knihovny města HK.



6.)  Vyplněním Vašich osobních údajů s i  vytvořte

uživatelský účet dle návodu níže (pro snazší

zapamatování s i  můžete zvol i t  stejné heslo,  jako

máte pro přístup přes počítač):



7.)  Kl iknutím na „SUBMIT“ potvrdí te
Vámi zadané údaje:



8.)  Na Vámi uvedenou emai lovou adresu Vám bude

zaslána akt ivační zpráva. 
POZOR: Pravděpodobně bude označena jako SPAM!!!

-  Kl ikněte na akt ivační l ink (-  je- l i  nefunkční,

použi j te odkaz níže):

9.)  Apl ikace Vás opět přesměruje na př ih lašovací

stránku 

 – vyplňte př ih lašovací údaje dle vzoru níže:

·       Username = Vámi uvedená emai lová adresa 

·       Password = Vámi zvolené heslo

Po zadání př ih lašovacích údajů vstupte k l iknutím

na ikonku „LOG IN“



10.)Gratulujeme, t ímto jste úspěšně zvládl i

př ih lášení do databáze Naxos Music Library přes

mobi lní  apl ikaci .  Pro odhlášení zvol te záložku

„Others“ a zde volbu „LOG OUT“.

V případě jakýchkol i  problémů s př ih lašováním    
a pro zodpovězení případných dotazů se na nás
nezdráhej te obrát i t .
Kontakt :  Ing.  Jakub Kosinka,
kosinka@knihovnahk.cz;  te l . :  495 075 032

mailto:kosinka@knihovnahk.cz

