PŘIHLÁŠENÍ DO KATALOGU

Do katalogu knihoven VUT http://aleph.lib.vutbr.cz se můžete přihlásit
třemi způsoby:

a/ Přihlašovací jméno = VUTlogin (popř. VUTperid, pro ty co neobdrželi VUTlogin)
Heslo
= VUTPin

b/ Přihlašovací jméno pro externí uživatele = deseti místní číslo karty např. 9990001302
Heslo
= čtenář do r.2007 totéž číslo

V obou případech se nezapomeňte při ukončení práce s katalogem
odhlásit !

c/ Anonymně, kliknutím na odkaz “Host”,
ale v tom případě nemáte možnost
dohledu nad svými výpůčkami,
prodloužení výpůjček a rezervace,
toto přihlášení složí pouze pro
vyhledávání v katalogu

HLEDÁNÍ V KATALOGU
V katalogu je fond všech knihoven VUT, proto při vyhledávání dávejte pozor na to,
ve které knihovně se požadovaná kniha nachází !!!
Naše knihovna je označena jako “Areálová knihovna FEKT”

Vyberte si způsob vyhledávání (všechna pole, autor ...), zadejte požadované údaje a klikněte na OK.
Pokud zvolíte "všechna pole" a kombinujete např. autora a název, nezapomeňte zaškrtnou blízkost
slov "NE". Pokud požadujete vyhledávat pouze v naší knihovně musíte do pole „báze pro
vyhledávání“ zadat „“Areálová knihovna FEKT VUT“

Bibliografické údaje o knize (podnázev, nakladatelství ...) zjistíte kliknutím na pořadové číslo
záznamu. Počet jednotlivých exemplářů knihy se zobrazí kliknutím na ikonu jednotky.

pro obsluhu knihovny
si zapište signaturu
a čárový kód

Absenčně nelze půjčit v případě:
a) status jednotky " prezenčně" - lze půjčit jen do studovny
b) status jednotky "sbírka" - je uloženo v některé z ústavních knihoven fakulty. Zkratka ústavu je
ve sloupci “Sbírka”
c) ve sloupci " výp. lhůta" je datum - značí, do kdy je půjčeno

lze půjčit
pouze do studovny

půjčeno do 7.3.2006
v knihovně
ústavu matematiky

KONTROLA A PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK
Po přihlášení do katalogu si klikněte v horní liště na "čtenář"

objeví se údaje o čtenáři. Kliknutím na odkaz "výpůjčky"

získáte seznam půjčených jednotek s informacemi o výpůjční době a v případě jejího překročení
i o pokutě. Za každý den zpoždění se přičítají 2,- Kč.

Pokud si chcete prodloužit výpůjční dobu, klikněte na pořadové číslo záznamu - zobrazí se
podrobnosti k výpůjčce. Jednotku si prodloužíte kliknutím na odkaz "prodloužení". Pokud
jednotku nelze prodloužit, v řádku prodloužení je uveden důvod.

Po ukončení práce se nezapomeňte odhlásit !!!

REZERVACE

Rezervovat si smíte jen exemplář, který je půjčený a není už
k dispozici žádný další volný exemplář.
Jakmile bude kniha k dispozici, systém vás automaticky upozorní e-mailovu zprávou na vaši

studentskou e-mailovou adresu.

Doba pro odložení rezervované publikace je 3 dny.
Rezervovat nejdou dokumenty se speciálním statusem
- prezenčně
- dlouhodobě
- ústav
- MVS
- na týden
Systém umožní zadat požadavek na rezervaci jen za těchto podmínek:
- musíte být přihlášeni do katalogu
- nesmíte mít vypůjčen jiný exemplář rezervovaného titulu
- nesmíte si rezervovat dva exempláře u jednoho titulu
- nesmíte mít překročenou výpůjční lhůtu u svých výpůjček nebo nezaplacenou pokutu
- musíte být registrováni v knihovně (netýká se knihovny na fakultě, kde jste studentem),
jejíž publikaci si hodláte rezervovat

Pro rezervaci klikněte na odkaz “požadavek”

Vyplňte rezervační formulář a odešlete jej kliknutím na odkaz OK”

Zrušení rezervace a kontrolu stavu rezervace můžete provést v údajích o čtenáři přes
odkaz “Požadavky na výpůjčku”.
Po ukončení práce se nezapomeňte odhlásit !!!

Po vyhledání knihy klepněte na ikonu “Jednotky”
a zapište si pro obsluhu knihovny SIGNATURU a ČÁROVÝ KÓD

Areálová knihovna FEKT - Knihovna Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Kolejí 4
Knihovna FEKT Purkyňova - Knihovna Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Purkyňova 118
Areálová knihovna FSI – Knihovna fakulty strojního inženýrství
Areálová knihovna VUT - Knihovna fakulty chemické a elektrotechniky ,Purkyňova 118, mezipatro areálu,
naproti posluchárně M66, konečná tram. číslo 13
Ústřední knihovna VUT - knihovna na rektorátě, Antonínská 1
KIC-FAST - Knihovna fakulty stavební, Veveří 95, budova A, přízemí
Fakultní knihovna FA - Knihovna fakulty architektury, Poříčí 5, budova A, přízemí, dveře číslo 29
Fakultní knihovna FAVU - Knihovna fakulty výtvarných umění, Rybářská 13/15, 3 patro (po zadním schodišti)
Fakultní knihovna FP - Knihovna fakulty podnikatelské, Kolejní 4, 1. podlaží, P 181
Fakultní knihovna FIT - Knihovna Fakulty informačních technologií, Božetěchova 2, místnost C 58

