
Návod k práci s Online knihovnou 

 

Jak se dostanu do Online knihovny Portugalského centra v Praze? 

• Online knihovna je dostupná pod odkazem https://clppraga.libib.com/. 

• Systém je pouze v angličtině. 

Jak knihy v katalogu Online knihovny vyhledávat? 

• Pro vyhledání konkrétního dokumentu zadejte do řádku s textem „search“ název 

daného titulu či jméno autora. 

• Pro vyhledání dokumentů vztahujících se k nějakému tématu použijte seznam 

„Tag list“. 

• V katalogu naleznete knihy z našeho fondu beletrie. Pokud si chcete vypůjčit 

učebnici, film na DVD nebo hudbu na CD, napište nám e-mail na 

biblioteca@institutocamoes-praga.cz. 

• Vyhledávat v katalogu Online knihovny mohou i neregistrovaní uživatelé. 

Registrace je ale nutná pro zobrazení čtenářského konta a rezervaci knih. 

Jak se do systému Online knihovny zaregistrovat? 

• Pokud jste již naši knihovnu navštívili a poskytli nám vaši mailovou adresu, jste 

do systému Online knihovny zaregistrováni automaticky. Stačí kliknout na ikonu 

„Patron Login“ a následně požádat o heslo do systému „Need Password?“. Nové 

heslo obdržíte do e-mailu. 

• Pokud jste u nás v knihovně ještě nebyli, napište nám e-mail na 

biblioteca@institutocamoes-praga.cz. 

Jak si knihy v systému Online knihovny rezervovat? 

• Pokud si chcete některou z našich knih rezervovat, označte ji a klikněte na „Add 

Hold“. 

• Vybrané dokumenty se objeví dole na stránce. Pro potvrzení rezervace klikněte 

na „Complete“ a „Sumbit“.  

• Rezervované dokumenty by se měly objevit v seznamu „Current Holds“ na vašem 

čtenářském kontě, které zobrazíte kliknutím na „Patron Page“. 

• Pokud chcete rezervaci zrušit, stačí kliknout na „Release Hold“. 

• Rezervované dokumenty budou připraveny k vyzvednutí následující den (v rámci 

otevírací doby knihovny). Vyzvednout si je musíte do týdne. 

Jak si v systému Online knihovny kontrolovat čtenářské konto? 

• Vaše čtenářské konto zobrazíte kliknutím na „Patron Page“. Vypůjčené 

dokumenty najdete v seznamu „Your Active Items“. 

• V Onlině knihovně si můžete výpůjční dobu dokumentů sami prodloužit. Je to ale 

možné pouze jednou po dobu jednoho měsíce. Stačí kliknout na „Renew“. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, nám prosím napište e-mail na adresu 

biblioteca@institutocamoes-praga.cz. 
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