
 

Kontakty 

Telefon: 493 532 833 

e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz 

web: https://knihovna.jicin.cz/ 

 

 

PŘÍRUČKA PRO NEZASVĚCENÉ ČTENÁŘE 

 

O knihovně 

Hlavní budova – Denisova ul. 400, 506 01 Jičín 

o Oddělení pro dospělé, internet, bibliograficko-informační služby – hlavním vchodem 

doprava 
o Hudební oddělení, Klub Free Time – hlavním vchodem doleva 
o Dětské oddělení – v 1. patře doprava 
 

Pobočka – Nové Město, Na Jihu 553–1. patro vlevo a vlevo 

Otevírací doba 
Oddělení pro 

dospělé 

Dětské 

oddělení 

Hudební 

oddělení 

Pondělí 8,00 – 18,00 12,00 – 17,00 12,00 – 17,00 

Úterý 10,00 – 17,00 12,00 – 17,00 12,00 – 17,00 

Středa 8,00 – 18,00 
8,00 – 11,00 

12,00 – 17,00 
8,00 – 11,00 

12,00 – 17,00 

Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno 

Pátek 8,00 – 17,00 12,00 – 16,30 Zavřeno 

Sobota 8,00 – 12,00   

 

Pobočka – Nové Město – pondělí, středa, pátek – 12,30 – 17,00 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, vítáme Vás v knihovně. Pro vaši snadnější orientaci a lepší využití 

všech služeb jsme pro Vás připravili tuto příručku. 

mailto:knihovna@knihovna.jicin.cz
https://knihovna.jicin.cz/


Registrace 

Pro využívání většiny služeb, které knihovna poskytuje, je nutné mít čtenářský průkaz. 

Registrace se provádí ve všech odděleních mimo hudebního oddělení. Je nutné vyplnit a 

podepsat smlouvu, zaplatit registrační poplatek, který platí 365 dní. Registrační poplatek 

lze zaplatit on-line. Uživatelé hudebního oddělení se zaregistrují v oddělení pro dospělé. 

 

Jak najít požadovaný dokument 

Pro nalezení dokumentu můžete využít elektronický katalog 

(https://katalog.knihovna.jicin.cz/) 

Vyhledávání: 

Jednoduché vyhledávání: použijte vyhledávací pole nahoře na stránce a hledejte podle 

názvu knihy, autora, témat… 

Rozšířené hledání slouží pro vytváření rešerší. 

Expertní vyhledávání umožňuje propojit globální vyhledávání s dalšími hledisky. 

 
Po stisknutí pole vyhledávání se objeví formulář Rozšířené hledání a vy zadáte hledané 

údaje. Pro upřesnění požadovaného můžete ještě omezit i typem dokumentu. Po stisknutí 

vyhledat se otevře seznam nalezených dokumentů. 

Informace o jednotlivém dokumentu získáte kliknutím na název.  

U knih je pro vás důležitý především údaj o svazcích. Zde vidíte, kde je požadovaný 

dokument umístěn a zda je dostupný: 

 
Umístění – informuje o tom, kde je kniha umístěna 

• Hlavní budova – oddělení pro dospělé v přízemí 

• Výměnný fond – sklad knih určených pro místní lidové knihovny 
• Mládež – dětské oddělení v prvním patře 
• Cirkulace – dlouhodobé výpůjčky v místních lidových knihovnách 
• Pobočka 1 – Nové Město v 1. patře 
• Holovousy, Mlázovice, Markvartice a další knihovny – místní lidové knihovny na 

Jičínsku 
 
Kategorie – možnost výpůjčky 

• Absenčně – běžná výpůjčka na 30 dnů s možností prodloužení (nerezervoval-li si 

knihu další zájemce) 
• Prezenčně – je možné ji studovat jen v prostorách knihovny 
 
Dostupnost  

• Volné – dostupné, čtenáři k dispozici 

• Vypůjčeno, nezpracované, nelze zjistit – dočasně nedostupné 
• Není možné vypůjčit – dlouhodobá výpůjčka umístěna v místních lidových knihovnách 
 

 



Čtenáři  

Přihlášení do čtenářského konta, je možné, pokud do přihlášky uvedete váš email. Pro první 

přihlášení kliknete na pole PŘIHLÁSIT SE v novém okně kliknete na Nemám registraci. 

Teď si vyberete Webový přístup/registrovaný čtenář/ nebo Předregistraci/chcete se v naší 

knihovně teprve zaregistrovat, u této možnosti je podrobný návod, jak postupovat/. Po 

kliknutí na pole Webový přístup vyplníte číslo legitimace a vaše příjmení, v dalším kroku si 

pak vymyslíte nějaké uživatelské jméno a heslo, které budete později používat k přihlášení 

do čtenářského konta. 

Pro práci s katalogem je výhodné být přihlášen do svého konta čtenáře! 

Katalog vám pak nabízí možnost prodloužit si výpůjčku či rezervovat knihy. 

Rezervace  

Po přihlášení a výběru knihy se u údajů dokumentu objeví pole Možnost vypůjčení. Zde si 

knihu zarezervujete. Po návratu požadované knihy vám dojde e-mail či SMS (jak jste si dali 

nastavit v kartě čtenáře) s lhůtou k vyzvednutí objednávky. Poplatek 5,-Kč při vyzvednutí 

rezervovaného titulu. 

Prodloužení (prolongace) 

Při přihlášení ve svém kontě si můžete kontrolovat stav výpůjček a máte možnost si je 

prodloužit. Výpůjční doba pro knihy je 30 dní, pro časopisy 14 dní. Prodloužit nelze 

dokumenty s prošlou výpůjční dobou, ani knihy rezervované jinými čtenáři. Možnost 

prodloužení je označeno u každého titulu, pokud tu ikonka není, nelze prodloužit. Prodloužit 

výpůjčky je možné i e-mailem nebo telefonicky, ale to pouze před vypršením výpůjční lhůty!!! 

 

Knihovna nejsou jen tištěné dokumenty! 

• V hudebním oddělení a zvukové knihovně pro nevidomé a těžce zrakově postižené, 

kde na vás čekají Audio knihy pro všechny věkové kategorie (próza, poezie, 

populárně naučná) i v originálech, jazykové kurzy různých úrovní znalostí, CD s 

hudbou všech žánrů (vážné, pop, hip hop, dance, rock, metal, hudba relaxační a 

filmová) a zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké. 

• V klubu pro mladé Free Time, dětském oddělení a oddělení pro dospělé půjčujeme 

stolní a deskové hry. 

• V knihovně najdete nejen papírové knihy. Číst dnes můžeme i elektronicky, na 

obrazovkách čteček elektronických knih či displejích mobilních telefonů a tabletů. 

Svým čtenářům poskytujeme možnost výpůjčky z výběru více než 9000 titulů e-knih 

současné produkce, které si můžete zdarma vypůjčit na dálku z tepla domova. 

Jak si půjčovat e-knihy zdarma 

Abyste si mohli půjčovat e-knihy přes internet, musíte být registrovaným čtenářem naší 
knihovny a musíte si založit čtenářské konto v našem webovém katalogu. Potom se 
zaregistrujte na webu www.palmknihy.cz se stejnou e-mailovou adresou, pod kterou jste 
registrováni v knihovně a čtenářském kontě. Hotovo. Můžete si začít vybírat a zdarma 
stahovat e-knihy z našeho katalogu. Nevíte, jak na to? Čtěte dál. 
 
Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem do čtenářského konta na stránce pro 
vyhledávání e-knih. Pomocí vyhledávacího pole nahoře na stránce vyhledejte konkrétní titul, 
téma nebo autora. Až najdete a rozkliknete knihu, kterou si chcete vypůjčit, objeví se tlačítko 



Vypůjčit e-knihu. V příštím kroku potvrdíte, že si chcete vybraný titul skutečně vypůjčit. Teď 
už stačí otevřít si na svém telefonu, tabletu nebo čtečce s operačním systémem Android 
aplikaci eReading, kde se přihlásíte svými přihlašovacími údaji, pod kterými jste se předtím 
zaregistrovali na webu www.palmknihy.cz. Tam už svou půjčenou e-knihu najdete a můžete 
začít číst. Pokud to zkoušíte poprvé, a ještě nemáte na svém telefonu, tabletu či čtečce 
aplikaci eReading, musíte si ji nejprve bezplatně instalovat do zařízení s operačním 
systémem Android nebo s operačním systémem iOS. Délka výpůjčky je 31 dní, poté se e-
kniha sama vymaže z vašeho zařízení, není třeba ji nijak vracet. Vypůjčit si můžete 
souběžně až 3 knihy, a pokud knihu nestihnete dočíst, můžete si ji po uplynutí stanovené 
doby kdykoli půjčit znovu. Ale pozor: e-knihy zdarma si musíte vždy půjčovat popsaným 
způsobem přes náš katalog. Kdybyste si chtěli zkrátit cestu a vyhledávali byste přímo na 
webu Palmknihy.cz, vaše výpůjčky by byly zpoplatněné. Pokud nemáte žádné zařízení, na 
kterém lze e-knihy číst, půjčíme vám v našem hudebním oddělení čtečku C-Tech Lexis 
domů. 
 
E-knihy vypůjčené z knihovny lze číst jen na čtečkách eReading (4 Touch Light), C-Tech 

Lexis (EBR-61), Energy eReader Pro HD, inkBOOK Classic 2, inkBOOK Prime nebo na 

telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace eReading. Na 

jiných typech čteček ani na počítači vypůjčené e-knihy nelze zobrazit. Tyto e-knihy nelze ani 

nijak stáhnout do počítače v podobě souboru a odtud ho nahrávat do čtečky. 

 

Naleznete u nás: 

 

• AKSE - Klub aktivních seniorů – besedy, semináře, kurzy angličtiny, 

počítačové kurzy…. 

• VU3V – Virtuální univerzita třetího věku 

• Tvořivé dílny pro děti i dospělé 

• S knížkou do života/Bookstart/ - projekt na podporu čtenářské gramotnosti pro 

aktivní rodiče a jejich děti předškolního věku. – odborné přednášky a 

pravidelná setkávání rodičů a dětí. 

• LETNÍ JARMARK – Kulturní program, stánky s rukodělnou výrobou, burza knih,  

dílničky a workshopy pro všechny generace. 

• A mnoho dalšího….. 

 

 

 

 

 

 

 

Budete-li sledovat webové stránky naší knihovny (nejen katalog), měli byste mít 

všechny podstatné informace – zkuste to! 


