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1) Pro co nejpříjemnější práci v katalogu doporučujeme čtenářům 

přihlásit se do svého čtenářského konta před vyhledáváním knih. 

Tím se usnadní následné zadání rezervací a odkládání dokumentů. 

 

K přihlášení slouží číslo průkazky nebo e-mail a PIN (datum 

narození ve formátu RRMMDD) 

 

2) Po otevření online katalogu se zobrazí úvodní strana s možností 

Základního vyhledání. Zde si můžete u vyhledávacího pole pod 

nabídkou Všechny dokumenty zvolit lokalitu „v hudebním 

oddělení“. 

 
 

Do vyhledávacího pole napište požadované slovo a stiskněte Hledat. 

Není nutné rozlišovat velká a malá písmena a používat diakritiku, 

program sám nabídne různé možnosti. 

 

 



3) Pro potřeby vyhledání v Hudebním oddělení doporučujeme použít 

Kombinované vyhledávání, které nabízí individuální kombinaci 

dotazů a je vzhledově podobné původnímu katalogu Clavius. 

 
 

4) Zde si můžete opět pod nabídkou Všechny dokumenty zvolit 

lokalitu „v hudebním oddělení“ nebo pro konkrétnější hledání 

např. hudebniny (noty), audio knihy, hudební CD a gramodesky, 

filmy na DVD apod. 
 

 



Díky výběru z více polí si lze zde navolit konkrétní dotazy a jejich 

kombinace – využijí zejména zájemci o noty: 

 

 

 

Další zkonkretizování vyhledávání dokumentu můžete udělat 

zadáním předpony signatury CD, DVD nebo DVDB, H (jako hudebnina), 

G (jako gramodeska):  

 

 

 

 

 

 

  



5) Do vyhledávacího pole (či více polí) napište požadovaný dotaz 

a stiskněte Hledat. Např. takto: 
 

 

POZOR! Dříve se jméno interpreta pro zjištění jeho profilových desek 

a knih či not o něm pojednávajících psalo do pole Téma/Klíčová 

slova. Nyní jsou Téma a Klíčová slova samostatná hesla! 

 

6) Po vyhledání zadaného hesla (nebo hesel) se zobrazí Výpis titulů, 

která může mít i více stránek.  

 



U jednotlivých dokumentů se uvádí několik specifikací pomocí textu 

a ikon pro rychlejší orientaci. 

Nabídková lišta Výsledky vyhledávání umožňuje seřadit vyhledané 

tituly podle různých kritérií (např. podle názvu díla, autora, roku 

vydání apod.). Můžete si také určit počet výsledků, které se vám 

zobrazí na jedné straně. 

 
 

7) Pokud vám tento typ výstupu nevyhovuje, můžete použít zobrazení 

tabulkové, po kliknutí na kolonku Tabulka. 

 



8) Detailní informace o dokumentu získáte po kliknutí na název či 

obálku titulu. Na liště Detail zjistíte jeho Obsazení, tj. umístění na 

regále, zda je kniha dostupná nebo vypůjčená a v Rozpisu svazků 

jeho umístění, tj. místo možného zapůjčení v rámci knihovny. 

 

U elektronických dokumentů lze zjistit i Organizace a Tématickou 

skupinu. 

 



10)  V případě, že je dokument již Vypůjčen nebo spěcháte a rádi 

byste ho měli připravený na půjčovně, je možné provést jeho 

rezervaci pomocí tlačítka Získat. 

 

 

Hudebniny lze také vyhledávat dle Rejstříků v horní šedé liště pod 

odkazem Hudebniny obsazení, kde naleznete abecední seznam 

klíčových slov (např. druh zpěvů, typ hudebního nástroje apod.) 

 

 

 

Další informace ráda podá obsluha pultu! 

 

Přejeme klidné a přehledné vybírání v našem 

hudebním oddělení! 


