
Manuál pro použití 
knihovního systému TabbyBook



Do knihovního systému TabbyBook se dostanete pomocí záložky Knihovna V IS Moggis – není nutné se přihlašovat 



Po otevření záložky Knihovna vidíte svůj účet 



Vidíte co máte půjčené

a do kdy je třeba 
výpůjčku vrátit

Před uplynutím výpůjční doby si jednou 

můžete výpůjčku prodloužit sami – výpůjčka 

se prodlouží o dalších 30 dní od data 

prodloužení. 
Proto doporučujeme prodloužit těsně před uplynutím 

výpůjční doby.



Po prodloužení se rozsvítí text Prodlouženo a další 

prodloužení je možné pouze na základě žádosti e-mailem 

nebo osobně v knihovně.

Po prodloužení se změní také datum Má být vráceno



Pokud se po stisknutí tlačítka Prodloužit objeví tato informace,
není možné výpůjčku prodloužit a je třeba ji co nejdříve vrátit. 
Tlačítko Prodloužit zůstává modré, ale neaktivní.
Termín vrácení zůstává stejný.



Pomocí tlačítka Hledání publikací můžete 

vyhledávat v katalogu knihovny



Vyhledávat je možné podle Názvu publikace 
(ten je nastaven primárně), Autora, nebo 
Předmětu publikace (klíčových slov).



Vybrat můžete typ dokumentu
např. zúžit vyhledávání pouze
na monografie apod.



Při vyhledávání je možné zvolit kategorii – pokud 
hledáte třeba jen v diplomových pracích



Pokud zadáte slovo, ponecháte Název publikace 
a zadáte Hledat 



Najde systém všechny publikace, které mají hledaný výraz v Názvu
přesně v tom zadaném tvaru.

Proto je vhodné nezadávat celé slovo, ale jen část.







Vyhledávání podle Předmětu publikace (Klíčových slov)
funguje obdobně.

Systém ale vyhledává jen z toho co má zadané – to znamená, že dokumentů, kterým by odpovídala
stejná klíčová slova může být mnohem víc.

Vyhledávání pomocí klíčových slov je tak pouze orientační.



Po vyhledání je viditelné kromě základních údajů
(jako je název, autor apod.) také jestli a jak je daná 
Publikace/dokument k dispozici.

Bakalářské, Diplomové a Absolventské práce se 
půjčují pouze k nahlédnutí v knihovně



Bakalářské a Diplomové práce od roku 2016
jsou k dispozici v elektronické podobě (pouze 
přihlášeným uživatelům). Od roku 2019 jsou 
do systému nahrávány také posudky Vedoucího 
Oponenta práce.

Starší práce jsou nahrávány postupně podle 
zájmu uživatelů – pokud najdete starší práci, která 
by Vás zajímala, stačí sdělit v knihovně (e-mailem nebo 
osobně) Název a Autora práce – jakmile bude práce
nahrána do systému, budete o tom informováni.



Prezenční = je k nahlédnutí pouze v knihovně

V kolonce Stav zjistíte dostupnost

K dispozici = kniha je v knihovně a můžete 
si ji půjčit, případně objednat k vypůjčení

Půjčené publikace je možné rezervovat

Pokud je v kolonce tato informace byl titul 
pravděpodobně ztracen nebo nevrácen.
V případě Elektronických knih je k dispozici
pouze v elektronické podobě (pdf). To zjistíte 
po rozkliknutí do detailu.



U půjčených publikací, po rozkliknutí detailu titulu, vidíte do kdy má být vrácena

Objednat nebo rezervovat je možné pomocí 
čárového kódu, který je třeba zkopírovat 
(nebo opsat) a zadat do rezervačního systému 
ve vašem účtu.



K objednání či rezervaci můžete využít přímo vyhledávání v rezervačním systému 



Postup je stejný jako u běžného vyhledávání



Je zde možnost zapsat Čárový kód do svého účtu, kde rezervaci potvrdíte



Pro rezervaci/objednání je třeba potvrzení 
pomocí tlačítka rezervovat



V případě že je titul vypůjčený, 
vidíte do kdy má být vrácen.

Pokud je publikace k dispozici, 
můžete si ji vyzvednout v knihovně.

Jakmile bude rezervovaná publikace připravena v knihovně k 
vypůjčení, budete o tom informování e-mailem.

Objednávky a rezervace jsou nachystány po dobu 7 dní, pokud 
není dohodnutá jiná individuální doba (e-mailem). 
Po té je objednávka vrácena do systému/poskytnuta dalším zájemcům.



Nově jsou k dispozici také Elektronické knihy
K vyhledání stačí zadat Typ dokumentu 
a stisknout Hledat



Fond Elektronických knih a dokumentů je stále ještě rozšiřován



Pokud je jako signatura uvedeno E – disk

Je třeba si v knihovně (e-mailem nebo osobně)
vyžádat zpřístupnění (informace je v kolonce Poznámka)



Přihlášení do systému z webových stránek – přes záložku STUDENTI - Knihovna



Zde najdete základní informace ke Knihovně
včetně informace o uzavření knihovny



V druhé polovině úvodní 
strany je vstup
do knihovního systému.

Vyhledávat mohou i nepřihlášení 
uživatelé, ale ne všechny 
dokumenty jsou viditelné ve 
veřejném katalogu.

Pro přihlášení použijte 
stejné přihlašovací údaje 
jako do IS Moggis.



Přihlášení do TabbyBooku



Pro přihlášení použijte stejné
údaje jako do IS Moggis



Podzáložky Knihovny nabízí přímé
vstupy do dalších stránek Knihovny













 Vstup do knihovního systému TabbyBook je přímo z IS Moggiss, přihlášení je možné z webových 
stránek pomocí přihlašovacích údajů do IS Moggis.

 Elektronické knihy a elektronické verze Bakalářských a Diplomových prací jsou k dispozici pouze
přihlášeným uživatelů. Přístup k některým elektronickým knihám je možný pouze na základě žádosti
e-mailem nebo osobně v knihovně .

 Půjčit je možné max. 10 titulů na 30 dní.
 Jedno prodloužení (o 30 dní) může uživatel provést sám (před ukončením výpůjční doby). Pokud nejde 

daný titul prodloužit, pak je buď rezervován jiným uživatelem a je třeba jej co nejdříve vrátit, nebo byla 
překročena výpůjční doba.

 O prodloužení je možné požádat (e-mailem nebo osobně), vždy před koncem výpůjční doby a to 
i opakovaně, pokud nejsou tituly rezervovány jiným uživatelem.

 V případě opožděného vrácení výpůjčky (nebo žádosti o prodloužení) je účtována 
pokuta 5 Kč/publikace/den.

 Publikace je možné rezervovat nebo objednat.
 Objednané knihy jsou připraveny k vypůjčení max. 7 dní (pokud není individuálně domluveno jinak 

e-mailem). Po té jsou objednávky vráceny do systému, případně poskytnuty dalším zájemcům.

Souhrn


