
Upozornění a informace o online katalogu (a účtu)  
 
Upozornění: 

• Každý čtvrtek je zavírací den. V ostatní všední dny je 
otevřeno do 17 h, v pátek do 18 h. 

• V zimních měsících se neotevírá zadní branka do zahrady. V době zimního času se odpoledne 
zavírá v 16 h. 

• Skenování dokumentů (na donesený flashdisk) se provádí v přízemí (oddělení pro dospělé) i 
v 1. patře (oddělení pro děti) pouze v otvírací dobu. Služba je zpoplatněna (3 Kč z 1 str.). 
Kopírování a tisk lze také v obou odděleních (1 str. čb za 3 Kč). 

• Knihovnický program Koha nabízí on-line katalog, který obsahuje i přímý odkaz na 
čtenářskou databázi (cbdb.cz). Nově lze rezervovat i knihu, která je v regále (aby Vám ji nikdo 
neodnesl „před nosem“). Také zjistíte, jaké knihy jste od oblíbeného autora zatím nečetli a 
různé další informace. 

• Koha je však přísnější na upomínky. Před koncem výpůjční lhůty přijde zdarma upozornění, 
pokud však nijak nezareagujete, bude Vám po překročení lhůty již účtována sankce, a to za 
každý jeden titul a jeden den = 1 Kč (Každým dnem bude sankce narůstat.) Když budete mít 
více výpůjček a neprodloužíte včas, může se Vám to hodně prodražit.  

 
On-line katalog a Váš čtenářský účet 
Na  www.knihovnamilin.cz vstupte do katalogu knih.  
 
Vstup do účtu poprvé nebo po zapomenutí hesla (příp. uživatelského jména): 
Po vstupu do katalogu klikněte vpravo nahoře na Přihlásit, kde zadáte své uživatelské jméno a pak 
heslo a zmáčknete tlačítko Přihlásit. Pokud nevíte nebo se přihlašujete poprvé, kliknete na Změna 
hesla. 
Po zmáčknutí volby Změna hesla se objeví další tabulka. 
Do prvního políčka Přihlašovací jméno uveďte ve tvaru: krestnijmeno.prijmeni  
Do druhého políčka Email napište svůj e-mail, který jste nahlásili do knihovny. Objeví se hlášení. Dále 
postupujte podle pokynů v došlé zprávě do e-mailové pošty. 
Po kliknutí na Váš účet (vpravo nahoře) se rozbalí tabulka s různými možnostmi. 
Heslo můžete kdykoliv změnit. 
 

Další využití čtenářského účtu 
 
Výpůjčky 
najdete hned pod záložkou Oblíbené. Zde pak vidíte všechny své výpůjčky a zároveň datum, do kdy 
trvá výpůjční lhůta. Najdete i historii všech svých výpůjček. Prodloužení výpůjček lze: pokud na 
některou knihu není vypsaná rezervace a pokud Vám již nenaběhla upomínka (nebo dlužíte za 
registraci apod.).  V tom případě se musíte co nejdříve dostavit do knihovny osobně (s penězi a se 
žádanými knihami). 
Historie výpůjček 
slouží k prohlížení dřívějších výpůjček. Pro rychlejší vyhledávání doporučujeme využití vyhledávacího 
políčka, které otevřete zadáním klávesové zkratky: ctrl+f 
Můžete pak zadávat jména autorů, názvy knih atd. 
Uložená vyhledávání 
Zobrazí se Vám Vaše nedávná vyhledávání, která si můžete uložit. Kdykoliv pak zase odstranit. 
Seznamy 
si můžete libovolně vytvářet podle tématiky. Při vyhledání určité knihy můžete hned uložit do 
seznamu Oblíbené (hvězdička vpravo * Přidat do oblíbených). Nabídnou se Vám již vytvořené 
seznamy a možnost vytvořit další seznam. Můžete si nazvat např.: 
Knihy, které si chci přečíst/Humorné/Knihy na dovolenou/Knihy na přemýšlení atd. 

 

http://www.knihovnamilin.cz/
https://katalog.knihovnamilin.cz/

