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JIŘÍ MOHL - ELIM  

 

Bítovany 40 
538 51 Chrast u Chrudimě 
tel.: 469 665159 
e-mail: jiri.mohl@email.cz 

 

1. ÚVOD 

 Systém WIN_KNIHOVNA je softwarový systém, který řeší automatizované 
zpracování dat na počítači. Je zpracován pro potřeby knihovních pracovníků v  knihov-
nách různých typů.  Je vhodný  pro menší a  středně velké knihovny obecní a městské, a 
též pro knihovny školní. 
 Tento produkt  pomáhá vést veškerou  agendu spojenou s  provozem knihovny. 
Tímto  systémem  provedete  kompletní  katalogizaci  knižních titulů, veškerou agendu  
spojenou s  půjčováním a  vracením titulů  čtenářům i evidenci čtenářů a návštěvníků 
knihovny. Samozřejmostí jsou  různé tiskopisy související s uvedenými agendami, po-
mocí systému se udržují a aktualizují různé číselníky a zároveň program disponuje roz-
sáhlou nabídkou služebních funkcí, které mu dodávají charakter samoobslužného  systé-
mu. 
 Celý systém WIN_KNIHOVNA je objektově událostně řízená aplikace. Uži-
vatel ji ovládá pomocí strukturovaného menu.  
 Program byl vytvořen v databázovém systému VISUAL FOXPRO verze 6.0. 
 Minimální konfigurací pro rozumné provozování programu je počítač typu 
Pentium I s kmitočtem procesoru alespoň 350 MHz s pevným diskem o volné kapacitě 
minimálně 30 MB. 5 MB pro programové moduly a nejméně 10-20 MB (podle množství 
evidovaných knižních titulů) volné kapacity pro data s knihovními tituly a další potřebné 
datové soubory. 
 Program pracuje spolehlivě pod všemi operačními systémy WINDOWS 
95/98/NT/2000/XP. Není funkční pod operačním systémem MS-DOS jakékoliv verze. 
Nebyl také testován pod žádným systémem LINUX . 
 
Upozornění: 1)  Každý legální uživatel produktu WIN_KNIHOVNA by měl vyplnit 

registrační kartu a zaslat ji na níže uvedenou adresu, neboť jen tak se 
budou na něho vztahovat všechny cenové výhody, které nabízíme při 
nákupu nových verzí programu WIN_KNIHOVNA . 

 2)  Každý uživatel programu WIN_KNIHOVNA je povinen dodržovat li-
cenční ujednání, které je přiloženo s registrační kartou, ve všech jeho 
bodech. 

Vyplněnou registrační kartu posílejte pouze na tuto adresu : 

     RNDr. Jiří Mohl - ELIM 
     BÍTOVANY 40 
     538 51 CHRAST U CHRUDIMĚ 
     tel.- privát: 469 665 159 

mobil:      724 031 697 
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2. INSTALACE 

  Před zahájením instalace programu si nejprve přečtěte obsah souboru 
CTI.MNE , který se nachází na instalačním médiu (soubor otevřete například pomocí 
NOTEPADu (Poznámkového bloku)), kde je stručný popis vztahující se k instalaci. 

  Vlastní instalace se provede následovně : 
-  Vložte instalační (distribuční) médium do příslušné mechaniky, ze které bu-

dete instalaci provádět (většinou půjde o CD mechaniku – distribučním mé-
diem je CD, nebo je možné program distribuovat na disketách – pak zvolte  
jednotku A:). 

- Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí instalační menu. Na 
tomto menu stiskněte tlačítko Instalace (instalační program Vás provede 
vlastní instalací) 
- V případě, že se nespustí autorun, vyhledejte na CD soubor setup.exe a 

dvojklikem ho spusťte a opět se nechte instalací provést instalačním pro-
gramem 

  Po úspěšně provedené instalaci bude na Vašem disku (většinou to bude C:) 
vytvořen adresář (složka) \WIN_KNIH obsahující programové i datové soubory pro-
gramu WIN_KNIHOVNA . Dále v něm budou vytvořeny čtyři podadresáře :  

\DOKUMENTACE — budou do něho uloženy veškeré doku-
mentace k programu 

\HELP —  složka obsahující veškerou kontextovou nápovědu 
programu 

\INDEX — složka obsahující kopie indexových souborů („vyhle-
dávacích tabulek“), které se použijí v případě prová-
dění služby: Reindexace – Údržba dat 

\KOPIE — adresář, kam se bude ukládat bezpečnostní kopie dů-
ležitých souborů 

\TISKY —  do této složky se budou ukládat případně veškeré tis-
kopisy vytištěné do souboru. Z této složky je pak bude 
možné použít pro další práci (archivace, opakovaný 
tisk, apod.) 

 Zároveň bude vytvořena programová skupina, v níž bude umístěn spouštěcí 
program Win_knih.exe a automaticky dojde k vytvoření zástupce tohoto programu a 
k jeho uložení na ploše. 
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3. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

  Program se spustí příkazem : WIN_KNIH.EXE + <ENTER>  z příkazového 
řádku, nebo dvojklikem nad tímto programovým souborem v programové skupině. 
Nejlepší je vytvořit zástupce programu (vytváří se automaticky při instalaci - viz kapitola 
2. INSTALACE) a dvojitým kliknutím myši na tohoto zástupce program spustit. 
 
 

 

4. PRÁCE S PROGRAMEM 

 

 

4.1. POTŘEBNÉ ZNALOSTI 

 Program WIN_KNIHOVNA nevyžaduje od obsluhy (uživatele) žádné speci-
ální znalosti o počítačích. Než začnete pracovat, potřebujete umět zapnout počítač (po 
ukončení práce ho opět korektně vypnout). Dále byste měli mít představu, jak se pracuje 
s disketovými jednotkami a s disketami, CD mechanikou a CD nosičem, umět alespoň 
trochu ovládat myš a nakonec znát význam několika základních kláves na klávesnici. 
Mezi zmíněné klávesy patří : 

ENTER             .....  potvrzení vybrané volby nebo zadaného údaje 

←←←←,↑↑↑↑,→→→→,↓↓↓↓           .....  klávesy ovládající kurzor - pomocí nich se uživatel po-
hybuje po obrazovce (ve formulářích) 

ESC                    ..... klávesa přerušující danou činnost, většinou přeruší za-
dávání údaje s tím, že tento zadávaný údaj je ignorován. 
V některých případech je možné pomocí klávesy ESC 
ukončit aktivní formulář, ovšem pouze v případě, že 
tento formulář není „vstupní“ (tzn. nezadávají se pro-
střednictvím něho vstupní údaje, pak stisk klávesy ESC  
má za následek ignorování zadávaného údaje (viz vý-
še)) 

DELETE            .....  výmaz znaku na pozici kurzoru 
BACKSPACE    ..... výmaz znaku nacházejícího se na pozici před kurzorem, 

klávesa se často      označuje (←←←←) a je umístěna nad klá-
vesou ENTER. 
Pozor ! Nezaměňovat s klávesou pro ovládání kurzoru. 
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4.2. PŘIHLÁŠENÍ K PROGRAMU 

  Po krátkém čase od spuštění programu se objeví základní okno s formulářem 
vyžadujícím zadání Vašich přístupových údajů do úlohy WIN_KNIHOVNA .  
 
 

4.2.1. Vstupní HESLO – Lokální verze 

Své heslo musíte zapsat přesně tak, jak jste ho zadali do parametrů úlohy (viz 
kapitola 4.5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ, 7.6.2. PARAMETRY ÚLOHY). Pokud 
zadáte třikrát za sebou chybné heslo, úloha bude automaticky ukončena.  

 

   V případě prvního spuštění úlohy po instalaci programu z instalačního média 
musíte zadat takové heslo, které je uvedeno na instalačním médiu v souboru CTI.MNE 
(otevřete jakýmkoliv editorem např.  NOTEPADem (Poznámkovým Blokem)). Větši-
nou je napsáno i v instalačním dopise, tudíž nemusíte pročítat žádný soubor CTI.MNE. 
 
 

4.2.2. Přihlášení uživatele – Síťová verze (LAN) 

 Přihlášení k programu je přes konkrétního uživatele, kde se zadá jméno (vybere 
jméno uživatele z číselníku zadaných uživatelů) a heslo uživatele. Heslo musí být zadáno 
přesně tak, jak je uvedeno v číselníku uživatelů u konkrétního uživatele. Pokud zadáte 
třikrát po sobě chybné heslo, bude úloha automaticky ukončena.  
 Uživatelé jsou rozděleni do 4 uživatelských skupin, které se od sebe liší opráv-
něními k jednotlivým funkcím programu WIN_KNIHOVNA . 
 Jedná se o tyto skupiny:  

- „Host“  – může se pouze dívat do katalogu knihovních titulů, bez jakékoliv 
manipulace s jednotlivými tituly. Nejnižší úroveň oprávnění 

- „Čtenář“  – stejná práva jako Host (pouze prohlížet tituly z knihovního katalo-
gu) s tím rozdílem, že může nahlížet do čtenářů (pouze sám na sebe), kde může 
zjišťovat, jaké tituly má půjčené nebo rezervované. Vyšší úroveň oprávnění. 

- „Knihovník“  – může provádět veškeré funkce programu s výjimkou některých 
služebních funkcí (reindexace a údržba souborů, obnova dat a administrace čí-
selníku uživatelů). Druhá nejvyšší úroveň oprávnění. 

- „Správce“  – nejvyšší úroveň oprávnění, může provádět veškeré funkce pro-
gramu. 
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V případě prvního spuštění úlohy po instalaci programu z instalačního média 

musíte zadat takového uživatele a heslo, které jsou uvedeny na instalačním médiu v 
souboru CTI.MNE (otevřete jakýmkoliv editorem např.  NOTEPADem (Poznámko-
vým Blokem)). Většinou jsou napsány i v instalačním dopise, tudíž nemusíte pročítat 
žádný soubor CTI.MNE. V drtivé většině se bude jednat o uživatele s oprávněními 
„Správce“, aby bylo možné nastavit správně prostředí programu a hlavně zadat uživatele 
do číselníku uživatelů (blíže v kapitole 6.4.11. Uživatelé). 
 

 

4.3. KONTROLA SPRÁVNOSTI 
DATUMU 

  Po správně zadaném heslu se objeví okno s následujícími informacemi : 
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  a) aktuálním datumem1 
  b) aktuálním dnem v týdnu 
  c) jménem odpovídajícím aktuálnímu datumu podle kalendáře 

 d) Základními informacemi o typu licence spuštěného programu 
WIN_KNIHOVNA  

  Uživatel má možnost tyto informace : 
1)   Potvrdit a tím odsouhlasit správnost datumu. Potvrdí (stiskne) tlačítko 

SPRÁVNĚ kliknutím myši nad tlačítkem. 
2)   Opravit - tzn. vybere volbu OPRAVA (klikne nad tlačítkem), následně 

podle vzoru doplní správné datum z klávesnice a potvrdí <ENTREM> . Ve 
vzoru na zadání nového datumu znamená YY - rok, MM - měsíc, DD - 
den. 
POZOR ! Je potřeba vyplnit datum přesně podle tohoto vzoru. 

3)  Ukončit program - tzn. stiskne tlačítko UKONČENÍ  (klikne myší nad tím-
to tlačítkem) a úloha bude ukončena. 
Obdobný důsledek jako volba UKONČENÍ má i stisk tlačítka X v pravém 
horním rohu okna, které je zde přípustné, případně stisk klávesy ESC. 

 Kontrola správnosti datumu je velice důležitá. Vedle již zmíněných informací 
zajišťuje správný chod celého programu WIN_KNIHOVNA . 
 

                                                 
1 V celé uživatelské příručce bude záměrně používáno slovo datum v chybně skloňované formě 
datumem  apod. z důvodu odlišení od skloňované verze slova data , jako množina údajů . Děkuji za 
pochopení. 
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4.4. JEDNOTLIVÉ FUNKCE – 
HLAVNÍ MENU 

Po spuštění programu a popsaných kontrolách (heslo, datum) se provede INI-
CIALIZACE  celé úlohy, o jejímž průběhu je uživatel informován na obrazovce. V 
průběhu inicializace se provádí nastavení a příprava datových souborů, nastavení vazeb 
mezi jednotlivými daty systému, vytvoření pomocných souborů a vše, co následně po-
může urychlit vlastní činnost programu. Denně se při prvním spuštění provede bezpeč-
nostní kopie důležitých souborů do adresáře \WIN_KNIH\KOPIE . (POZOR! - nena-
hrazuje, ani nemůže nahradit, pravidelné provádění zálohování systému 
WIN_KNIHOVNA  na diskety, nebo na jiné přenosné medium uložené mimo počítač). 
Po inicializaci se objeví na obrazovce HLAVNÍ FORMULÁ Ř s NABÍDKOU - MENU 
programu WIN_KNIHOVNA , pomocí níž uživatel celý program obsluhuje. 

 
 

4.4.1. Hlavní menu – lokální verze 

 
  Program umožňuje provádět všechny funkce, které jsou nabízeny v hlavním 
menu : 
1.  PROGRAM — návěští k vyvolání menu s nabídkami: 
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a)  Systémové informace —  základní informace o systému počítače (velikost a 
jméno disku, velikost operační paměti volné i celkové, použitý operační systém, 
atd.) 

b)  Informace o programu  — základní informace o množství databázových tabulek 
a o počtu jednotlivých záznamů v nich, o verzi databázového stroje apod.) 

c)  Ukončení programu — provede ukončení programu WIN_KNIHOVNA . 
2.  EVIDENCE — návěští k  vyvolání menu s nabídkami: 

a)  Katalogizace titulů — jaké tituly se mají katalogizovat (knihy,  periodika, atd.). 
Pomocí katalogizace se zajistí správné naplnění systému evidovanými knižními 
tituly a jeho udržování  v aktuálním stavu. 

b) Čtenáři — tato volba zajišťuje evidenci čtenářů dané knihovny a její udržování v  
aktivním stavu. Pomocí  této volby se  čtenáři zaevidují, vyřadí, případně je na ně 
umožněno použít výpůjční protokol. 

c) Výpůjčky — tato volba  zajišťuje evidenci  výpůjček jednotlivých knižních titulů 
na konkrétní  čtenáře (tzn., že se zde evidují výpůjčky, jejich vrácení, případně 
prodloužení nebo rezervace knih pro konkrétní čtenáře). 

3.  SESTAVY —  volba  je návěštím k  vyvolání menu s nabídkami pro vytváření  
různých tisknutelných sestav podle potřeb uživatele: 

a) Seznam Knihovního fondu — seznam knihovního fondu (knihy, periodika, 
atd.) v různém setřídění a dle různých podmínek 

b) Seznam Přírůstků — seznam přírůstků knihovního fondu za zvolené období, 
pro zvolené typy publikací a v různém členění 

c) Seznam Úbytků —  seznam úbytků knihovního fondu 

d) Statistika Přírůstků — statistika přírůstků za období 

e) Statistika Úbytků — statistika úbytků titulů z knihovního fondu 

f)  Seznam Čtenářů — seznam čtenářů evidovaných knihovnou v různém třídění  

g) Statistika Čtenářů — přehledná statistika čtenářů knihovny za zadané období 

h) Seznam Výpůjček — seznam konkrétních výpůjček za zadané období 

ch) Statistika  Výpůjček — přehledná statistika výpůjček různých typů publikací za 
vybrané období 

i) Seznam Rezervací — zobrazuje veškeré rezervace, které byly knihovnou na žá-
dost čtenářů provedeny za určité období 

j) Seznam Upomínek — vytváří sestavu se seznamem vytištěných upomínek čte-
nářům za pozdní vracení knižních titulů 

k) Seznam Poplatků — zobrazuje veškeré vydané poplatky pro čtenáře za určité 
období 

l) Hromadné Tiskopisy —  návěští na podmenu s hromadnými tiskopisy 

m) Výkazy — zpracován pouze „Roční výkaz o knihovně“ jež je vyžadován po 
knihovnách  

n) Inventura — podkladové sestavy k inventuře v knihovně (Knihovní fond) 

 Podrobnější popis k jednotlivým sestavám je uveden v kapitole 7.5. SESTAVY 
4.  ČÍSELNÍKY — návěští  k vyvolání  menu s  nabídkami různých  číselníků potřeb-

ných pro jednodušší a správnou práci programu. Jde o následující číselníky: 
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a) Pošty 
b) Typ čtenářů 
c) Typ poplatků 
d) Tematická skupina – Knihy, Periodika 
e) Tematická skupina – Audio-Video 
f) Výkazová skupina 
g) Typ nosiče 
h) Nakladatelství 
ch) Edice 
i) Slovník — není v této verzi zpracován 

Bližší popis jednotlivých číselníků naleznete v kapitole 6.4. ČÍSELNÍKY  
5.  SLUŽBY — návěští k vyvolání menu s  nabídkami různých servisních a zajišťova-

cích služeb, které uživateli  umožní udržovat celý systém ve funkčním stavu se sou-
časnou možností bezpečně uchovávat data: 
a) Archivace Souborů  
b) Obnova Souborů 
c) Reindexace – Údržba dat 
d) Kontrola dat 
e) Integrita datových souborů — není v této verzi zpracován 
f) Inicializace Prostředí  
g) Převod dat z DOS verze — není v této verzi zpracován 

 Popis v kapitole 6.5. SLUŽBY 
6.  NASTAVENÍ — volba menu obsahuje tyto nabídky: 

a) Nastavení Datumu — umožňuje korigovat systémové datum 

b) Parametry úlohy — umožňuje nastavit, případně změnit relativně stabilní údaje 
týkající se knihovny a jejího řádu, které celý systém využívá ve svých funkcích. 

7.  NÁPOVĚDA — obsahuje možnost vyvolat kontextovou nápovědu k programu a 
informace o aplikaci. 
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4.4.2. Hlavní menu – síťová verze (LAN) 

 

 Menu se liší od lokální verze pouze v těchto funkcích: 
1.  PROGRAM — návěští k vyvolání menu s nabídkami: 

a)  Systémové informace —  základní informace o systému počítače (velikost a 
jméno disku, velikost operační paměti volné i celkové, použitý operační systém, 
atd.) 

b)  Informace o programu  — základní informace o množství databázových tabulek 
a o počtu jednotlivých záznamů v nich, o verzi databázového stroje apod.) 

c) Aktivní uživatelé — základní informace o aktuálně přihlášených uživatelích 
k programu WIN_KNIHOVNA 

d)  Ukončení programu — provede ukončení programu WIN_KNIHOVNA . 

4.  ČÍSELNÍKY — návěští  k vyvolání  menu s  nabídkami různých  číselníků potřeb-
ných pro jednodušší a správnou práci programu. Jde o následující číselníky: 

a) Pošty 
b) Typ čtenářů 
c) Typ poplatků 
d) Tematická skupina – Knihy, Periodika 
e) Tematická skupina – Audio-Video 
f) Výkazová skupina 
g) Typ nosiče 
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h) Nakladatelství 
ch) Edice 
i) Slovník — není v této verzi zpracován 
j) Uživatelé 

Bližší popis jednotlivých číselníků naleznete v kapitole 6.4. ČÍSELNÍKY  

5.  ZMĚNA HESLA  — touto funkcí si může každý uživatel bez ohledu na úroveň 
oprávnění změnit sám sobě heslo podle potřeby 

 
 

4.5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ 

  Před vlastním užíváním programu je ještě důležité nastavit některé relativně 
stabilní údaje, které jsou v průběhu práce s programem využívány. Toto nastavení hodnot 
je trvalé a provede se následovně : 

 1)  Z hlavní nabídky se vybere volba → NASTAVENÍ → PARAMETRY 
ÚLOHY 

  2)  Vyplní se podle uvážení uživatele nabízené údaje. 
Podrobnější popis v kapitole 6.7. 

  3)  Potvrdí se vyplněný vstupní formulář. 
Podrobnější popis práce se vstupními  formuláři v kapitole 5.3. 

  Teprve dokončením nastavení parametrů je program WIN_KNIHOVNA 
připraven k efektivnímu využívání. 
 

 
 

5. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 

  Ovládání programu je založeno na práci s : 
a)  SYSTÉMY NABÍDEK - MENU 
b)  FORMULÁ ŘI S MŘÍŽKOU A P ŘÍKAZOVÝMI TLA ČÍTKY 
c)  VSTUPNÍMI FORMULÁ ŘI 
d)  VYHLEDÁVÁNÍM ÚDAJ Ů Z RŮZNÝCH ČÍSELNÍK Ů 
 

 

5.1. PRÁCE S NABÍDKAMI - MENU 

 Programové nabídky jsou přístupné (spustitelné) několika způsoby : 
1) klávesou F10 se aktivuje menu a kurzorovými klávesami se vybere volba 

(prosvítí) a následně potvrdí klávesou <ENTER>. 

kurzorové klávesy :  a)  šipka nahoru (↑↑↑↑) — posun kurzoru o jednu volbu 
nahoru 
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b) šipka dolů (↓↓↓↓) — posun kurzoru o jednu volbu 
dolů 

c) šipka doleva (←←←←) — posun kurzoru o jednu volbu 
doleva (je-li menu uspořádá-
no horizontálně) 

d) šipka doprava (→→→→) — posun kurzoru o jednu vol-
bu doprava 

e) PgUp — posun kurzoru o jednu obrazovku nahoru 
f)  PgDn — posun kurzoru o jednu obrazovku dolů 

Posun kurzoru je v menu signalizován změnou barvy nabídky, na 
níž je kurzor "nastaven". Zároveň se změnou aktivní nabídky se mění i in-
formační řádek na spodním okraji hlavního formuláře, který velice jedno-
duše vysvětluje význam prosvětlené nabídky. 

2) kliknutím myši na požadovanou nabídku 
3)   současným stiskem klávesy Alt a podtrženého písmene z volby nabídky. 
4) stiskem „horké“ klávesy, je-li k volbě nabídky nadefinována (např. volbu 

Čtenáři je možné vyvolat klávesou F3) 
 Významné postavení zaujímá klávesa F1, jejíž stisk má vždy za následek zob-
razení okna obsahujícího nápovědné informace k prováděné akci (help). 
 
 

5.2. PRÁCE S FORMULÁŘI S MŘÍŽKOU 
A PŘÍKAZOVÝMI TLA ČÍTKY 

  Formuláře s mřížkou (jde o „tabulkovou“ formu výpisu dat) hrají v programu 
WIN_KNIHOVNA  velice důležitou úlohu. Jsou to nejvýznamnější formuláře, které 
zajišťují nejdůležitější funkce celého evidenčního systému. Formulář je zobrazen uvnitř 
hlavního formuláře a je vždy v horní části nadepsán. Ve spodní části formuláře jsou 
zobrazena příkazová tlačítka, která jsou v udaném formuláři k dispozici. Popisek tlačítka  
jasně vymezuje jeho funkci. Bližší význam tlačítka se zobrazí vždy, když uživatel najede 
myší nad tlačítko a chvíli nad ním s kurzorem setrvá. Objeví se tzv. ToolTip nápověda. 
 Mřížku je možné ovládat kurzorovými klávesami, myší nebo přímým vyhledá-
váním přes tlačítko HLEDÁM nad levým horním rohem mřížky. 

- šipka nahoru (↑↑↑↑) — posun v mřížce o jeden řádek nahoru 

- šipka dolů (↓↓↓↓) — posun o jeden řádek dolů 
- PgUp — posun v mřížce o jednu obrazovku nahoru (k začátku) 
- PgDn — posun v mřížce o jednu obrazovku dolů (ke konci) 
- Přímé vyhledávání – kliknutím myši se postavíte do vstupního pole vedle 

tlačítka HLEDÁM a napíšete vyhledávaný text (pří-
padně jeho část). Zároveň s přenesením kurzoru do 
vstupního pole se změní barva nadpisu některého 
sloupce, čímž je uživateli signalizováno, podle jakých 
kritérií (jakého sloupce) bude vyhledávání probíhat. 
Nebo jinak, podle jakého sloupce je celá mřížka setří-
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děna. Změnu třídění celé mřížky je možné provést tak, 
že uživatel klikne myší nad nadpisem vybraného 
sloupce a celá mřížka se podle tohoto sloupce přetřídí 
a následné vyhledávání bude probíhat v tomto sloupci. 
Sloupce, podle kterých je možné přetřídit tabulku, 
jsou signalizovány tak, že pokud uživatel postaví kur-
zor myši nad nadpis vybraného sloupce a vizualizace 
kurzoru se změní na silnou šipku ukazující dolu, je 
možné podle tohoto sloupce mřížku přetřídit. Pokud 
se vizualizace kurzoru nezmění, pak nelze podle toho-
to sloupce tabulku třídit a také po kliknutí myši nedo-
jde k žádné akci na rozdíl od předchozího případu, 
kdy se celá tabulka přerovná podle nově zvoleného 
kritéria. 

Funkční Tlačítka slouží ke spuštění zvolené akce pro vybraný záznam 
z mřížky. Vybrání a stisknutí tlačítka (spuštění akce) je možné provést následovně: 
 - kliknutím myši na tlačítku 
 - kombinací klávesy ALT a podtržené písmeno 

- vybrání tlačítka pomocí klávesy TAB nebo kurzorových kláves a následné po-
tvrzení klávesou ENTER. 

 
 

5.3. VKLÁDÁNÍ ÚDAJ Ů – PRÁCE SE 
VSTUPNÍMI FORMULÁ ŘI 

 Všechna vkládání údajů program zajišťuje přes vstupní formuláře, ve kterých 
jsou údaje označeny jménem, za kterým následuje editační pole (prázdné nebo předvypl-
něné) o velikosti vkládaného údaje. Při vkládání údaje je vyplněný údaj většinou kontro-
lován logickými kontrolami nebo proti údajům z číselníků. Tato vlastnost programu 
minimalizuje počet chyb. Mezi jednotlivými položkami ve vstupním formuláři je možné 
se pohybovat klávesami : 
 - TAB  — skok na následující údaj 

 - šipka nahoru (↑↑↑↑) — skok na předcházející údaj 

 - šipka dolů (↓↓↓↓) — skok na následující údaj 

- šipka doleva (←←←←) a doprava (→→→→) — posun uvnitř vyplňovaného údaje 

- kliknutím myši na zvolenou položku 

 V některých případech se po naplnění údaje přesune kurzor automaticky na 
údaj následující, jindy je potřeba tuto položku potvrdit klávesou <ENTER>. Při přecho-
du na další údaj dochází k již zmíněným kontrolám.  
 Ukončení vkládání údajů do vstupního formuláře se provede stiskem tlačítek: 

Uložit —  uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových 
souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři 

Ignorovat — uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázo-
vých souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživa-
tel zůstane ve vstupním formuláři 



Stránka: 19 

Konec formuláře —  v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena 
žádná změna údajů, je formulář ukončen. Pokud došlo 
ke změně a tato nebyla uložena či ignorována přísluš-
nými tlačítky, bude uživatel dotázán, zda si přeje 
změny uložit. Po odpovědi uživatele bude formulář 
ukončen. 

 Každý vstupní formulář obsahuje větší množství zadávaných údajů, přičemž 
některé vyhodnotí uživatel jako nepotřebné a rozhodne se je nenaplnit. Ovšem v každém 
vstupním formuláři existuje minimální množina údajů, které jsou povinné (tj. musí být 
naplněny) – většinou jsou využívány systémem k dalším návazným činnostem a jejich 
nenaplnění by mohlo způsobovat různé komplikace při následné práci. Tyto údaje jsou 
vyznačeny tučně a navíc při ukončení vstupní masky se zápisem je programem zkontro-
lováno jejich naplnění a pokud některý zůstal prázdný, není formulář ukončen a uživatel 
je požádán o vyplnění odpovídajícího údaje. 
 
 

5.4. VYHLEDÁVÁNÍ ÚDAJ Ů 
V ČÍSELNÍKÁCH 

 Stojí-li uživatel před úkolem vyhledat konkrétní údaj v libovolném číselníku, 
má dvě možnosti : 

a)   pomocí kurzorových kláves listovat v číselníku tak dlouho, až hledaný údaj 
najde. Používané kurzorové klávesy jsou : 

- šipka nahoru (↑↑↑↑) —  posun kurzoru (prosvícení řádku) o jeden řádek na-
horu 

- šipka dolů (↓↓↓↓) — posun kurzoru o jeden řádek dolů 
- PgUp — posun kurzoru o jednu obrazovku nahoru 
- PgDn — posun kurzoru o jednu obrazovku dolů 

b)   přímým zadáním údaje - v případě, že zadaný text existuje, pak se na něj 
číselník nastaví. 

 
 

 

6. POPIS JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK 
MENU PROGRAMU 

 Základní ovládání programu je realizováno přes nabídky menu programu. 
Seznam všech voleb nabídek a podnabídek menu programu je uvedeno v kapitole 4.4. 
Jednotlivé funkce – Hlavní menu.  
 Všechny nabídky jsou ve výchozím stavu (není spuštěna žádná akce ani formu-
lář aplikace) přístupné, takže si uživatel může vybrat podle potřeb. 
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Ovšem při práci s aplikací mohou být následně některé volby nabídek, případně 
celé nabídky nepřístupné. Toto znepřístupnění je nastavováno v závislosti na aktuální 
činnosti programu, například při práci s katalogizací knižních titulů nelze spustit funkci 
reindexaci systému, neboť tato služební funkce vyžaduje exclusivní přístup k datům a 
v tomto případě by ho nemohla získat. Tato vlastnost („vypínání“ a „zapínání“) nabídek 
je jedním ze způsobů ochrany „multiuser“ aplikace před neočekávaným zhroucením 
systému. 
 
 

6.1. PROGRAM 

 

Tato volba menu obsahuje následující nabídky: 
1.   Systémové Informace 
2.   Informace o Programu 
3.  Aktivní Uživatelé – pouze v LAN verzi 
4.   Konec 

 
Jde o funkce, které pomáhají uživateli sledovat stav systémových prostředků a 

stav vlastního datového prostředí programu WIN_KNIHOVNA . Poslední nabídka vyvo-
lá ukončovací formulář. 

V síťové verzi (LAN) je zde ještě uvedena funkce Aktivní Uživatelé, která dá-
vá uživateli s vyšší úrovní oprávnění přehled o aktuálně přihlášených uživatelích pro-
gramu (důležité např. chce-li správce spustit funkce s výhradním přístupem k datovým 
souborům). 
 Jednotlivé volby vypadají následovně: 
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6.1.1. Systémové Informace 

 
 

 

6.1.2. Informace o Programu 
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6.1.3. Aktivní Uživatelé – LAN 

 

 
 

6.1.4. Konec 

 Zobrazí se formulář, pomocí kterého se uživatel rozhodne jestli chce práci 
s programem WIN_KNIHOVNA ukončit. Tento formulář má bránit nechtěnému vypnutí 
programu tím, že uživatel před ukončením programu musí odpovědět na dotaz. 
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6.2. EVIDENCE 

 
 

Tato volba menu obsahuje tři následující nabídky: 

1.   Katalogizace Titulů –  F2 
2.   Čtenáři – F3 
3.   Výpůjčky – F4 

 
Jde o hlavní funkce aplikace WIN_KNIH, které pomáhají uživateli vést kom-

pletní agendu. Pomocí těchto nabídek uživatel katalogizuje knižní tituly (knihy, periodi-
ka, audio-video), eviduje návštěvníky knihovny a pomáhá sledovat aktuální stav výpůj-
ček a rezervací v programu WIN_KNIHOVNA .  
 
 

6.2.1. Katalogizace Titulů 

Pomocí této  funkce se provádí  katalogizace (zaevidování) knižního  fondu 
knihovny. Menu katalogizaci rozdělí na katalogizaci knih, periodik a audio-video polo-
žek knihovny (CD, MC, LP atd.). 

Jde o jednu ze základních a stěžejních funkcí tohoto programu 
WIN_KNIHOVNA. Pomocí ní se do systému WIN_KNIHOVNA  zaevidují (zakatalo-
gizují) objekty (knihy, periodika, ostatní), které jsou předmětem další evidence. Bez této 
funkce by nebylo co evidovat. Katalogizace je ze své podstaty také jedna z prvních funk-
cí, které uživatel bude používat a je také funkcí nejpracnější a časově nejnáročnější. 
Chce-li uživatel přejít na počítačovou evidenci knihovny, nemůže se této funkci vyhnout. 
Věřím, že je katalogizace titulů udělána tak, aby uživateli dávala maximální možnosti 
s minimální pracností v co nejrychlejším čase (viz funkce Přidání-Kopie- vložení nové-
ho záznamu kopií ze záznamu existujícího). 

Katalogizace se provádí v seznamu knihovního fondu zobrazeného v tabulce 
(mřížce), pomocí příkazových tlačítek: 

Prohlížení —  prohlížení záznamů z katalogu 
Oprava —  opravit stávající titul 
Přidání-Nový —  přidat nový titul do katalogu 
Přidání-Kopie — vložení nového záznamu kopií ze záznamu existujícího 

(využívá se u titulů stejných nebo podobných) 
Vyřazení —  vyřazení titulu z katalogu i s vyřazovacím protokolem a 

souvztažnými zápisy do ostatních agend 
Zápůjčka/Rezervace — zápůjčka titulu - prohlížení, komu byl titul půjčen ne-

bo kdo ho má rezervovaný 
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Vrácení —  vrácení titulu bez nutné vazby na čtenáře, který má titul 
půjčený (může být vrácen někým jiným) 

Tiskopisy —  různé tiskopisy související s katalogem (katalogizační lís-
tek, knižní lístek) 

Vymazání — vymaže natypovaný záznam - používá se pouze pro smazá-
ní chybně natypovaného titulu. Pro řádné vyřazení titulu se 
používá funkce Vyřazení 

Naprosto stejným způsobem se provádí  katalogizace knih, periodik i audio-
video titulů, pouze s tím, že se  liší vstupním formulářem pro jednotlivé typy titulů. Kata-
logizace knižních titulů je jednou z hlavních  funkcí programu, která zajišťuje naplnění 
dat pro další zpracování a vedení evidence knihovny.¨ 

 
V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatel-

ské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele. V podstatě je dostupnost rozdělena na 
dvě části:  

a) pouhé prohlížení knihovních titulů, bez možnosti jakékoliv změny 
v katalogu titulů – skupiny  „Host“  a „Čtenář“ 

b) kompletní práce s katalogem knih. titulů (prohlížení i veškeré funkčně do-
stupné změny) – skupiny „Knihovník“a „Správce“ 

 
 

6.2.1.1. Katalogizace - Knihy 

Touto funkcí se provádí katalogizace knih. Veškeré funkce zajišťující komplet-
ní práci s katalogizací knih  se vyvolávají stiskem příslušného funkčního tlačítka  
v okamžiku výběru (prosvícení) příslušné knihy ze seznamu knihovního fondu - knihy. 
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Katalogizace se provádí v seznamu knihovního fondu pomocí výše uvedených 
příkazových tlačítek: 

Prohlížení, Oprava, Přidání-Nový, Přidání-Kopie, Vyřazení, Zápůjč-
ka/Rezervace, Vrácení, Tiskopisy, Vymazání 
 

Barevné rozlišení:   1. Modré písmo – tituly recipročně půjčené knihovně ji-
nou knihovnou z výměnných fondů 

2. Černé písmo – vlastní tituly (tituly patřící knihovně) 
3. Bílé pozadí – titul je ve stavu „M“- „na místě“ 
4. Šedé pozadí – titul je ve stavu „P“ – „půjčený“ 
5. Růžové pozadí – titul je ve stavu „R“ – „rezervovaný“ 
6. Zelenomodré pozadí –  titul je ve stavu „F“ – „půjčený 

a rezervovaný“ 
 
 

6.2.1.1.1.  Přidat Knihu do Katalogu 

 Přidání nové knihy do katalogu je možné dvojím způsobem: 
1. pomocí tlačítka Přidání-Nový — přidání nového titulu 
2. tlačítkem Přidání-Kopie — vložení nového záznamu kopií ze 

záznamu existujícího 
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Zadávání probíhá pomocí vstupního formuláře, který je stejný i pro následující 
funkce, které jsou realizovány jejím prostřednictvím: Opravení, Vymazání, Vyřazení, 
Prohlížení. Tento formulář má dvě karty, které obsahují veškeré údaje, které je možné 
k titulu evidovat. 
 Při editaci vstupní masky vyplňuje uživatel položky podle potřeby. Mezi jed-
notlivými položkami se pohybuje buď směrovými klávesami, myší (kliknutím na poža-
dované políčko),nebo směrem dolů potvrzením předchozí položky klávesou <ENTER>. 
 Ukončení práce se vstupním formulářem se provede stiskem jednoho 
z nabízených tlačítek.  

Při funkci Přidání  jsou k dispozici tlačítka: Uložit a Ignorovat.  
Při Opravě a Vyřazení k nim přibude tlačítko Konec formuláře.  
Při funkci Prohlížení bude k dispozici pouze tlačítko Konec formuláře. Vý-
znam tlačítek je následující (viz kapitola 5.3.): 
Uložit —  uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových 

souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři, vyjma funkce 
Přidání. Při ní bude formulář po stisku ukončen. 

Ignorovat — uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázo-
vých souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživa-
tel zůstane ve vstupním formuláři, při Přidání je formulář ukon-
čen 

Konec formuláře —  v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena 
žádná změna údajů, je formulář automaticky ukončen. 
Pokud došlo ke změně a tato nebyla uložena či igno-
rována příslušnými tlačítky, bude uživatel dotázán, 
zda si přeje změny uložit. Po odpovědi uživatele bude 
formulář ukončen. 

 
 
 

6.2.1.1.2. Vyřadit Knihu z Katalogu 

 Tato funkce slouží k řádnému vyřazení knihy z knižního katalogu knihovny. 
Používá se v případě, že se kniha ztratí nebo jinak znehodnotí a je nutné ji odebrat 
z evidence. Při vyřazování knihy z evidence uživatel určí, zda bude vytištěn vyřazovací 
protokol. Při vyřazení knihy z důvodu ztráty, zničení, nebo jiného důvodu, kdy dojde 
ke snížení stavu knihovního fondu vlastní knihovny, je rozumné vyřazovací protokol 
vytisknout. Slouží jako doklad o vyřazení a měl by být důležitým podkladem 
pro inventarizaci knižního fondu každé knihovny. Nebude-li vytištěn v okamžiku vyřa-
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zování knihy (uživatel zvolil možnost netisknout vyřazovací protokol), je možné ho 
vytisknout samostatně nebo společně s ostatními vyřazovacími protokoly pomocí volby 
Hromadné Tiskopisy – Vyřazovací protokol z nabídky SESTAVY (viz kapitola 
6.5.12.3.). 

 

 Při vyřazování je uživatel žádán také o zapsání důvodu vyřazení a je pouze 
na něm, jaký důvod uvede — je vypsán následně na vyřazovacím protokole. Součástí 
vyřazovacího protokolu je i úbytkové číslo, které je obdobně jako číslo přírůstkové jediné 
a jedinečné. 

 Vyřadit lze pouze knihy, které nejsou ve stavu půjčené – P, rezervované – R, 
půjčené rezervované - F , proto, když je nutné vyřadit knihu, kterou čtenář ztratil a tudíž 
nevrátil, je nutné ji přesto evidenčně vrátit, případně stornovat rezervaci. Nemožnost 
provedení funkce je signalizováno nepřístupností odpovídajícího funkčního tlačítka 
(provedení funkce je prostě znemožněno). 

 Vyřazení je jediný správný způsob, jak korektně evidenčně odstranit titul 
z knižního fondu. Nezaměňujte, prosím, s funkcí Vymazání (tu používejte opravdu pouze 
pro vymazání chybně natypovaného titulu). 
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6.2.1.1.3. Zápůjčka/Rezervace Knihy - Prohlížení 

 

 

 Pomocí této funkce je možné i v katalogu knih okamžitě zjistit, který čtenář má 
danou konkrétní knihu půjčenou a do kdy by ji měl vrátit, případně zda je na tuto knihu 
uplatněna i případná rezervace. 
 Ze stavu konkrétní knihy uživatel může zjistit, zda je půjčená – P, půjčená a 
zároveň rezervovaná – F, rezervovaná – R, nebo je na místě v knihovně – M. Tato 
funkce je samozřejmě přístupná pouze  v případě stavu P, F a R. 
 Je-li knižní titul se stavu M (na místě), je tato funkce nepřístupná, což je signa-
lizováno nepřístupností konkrétního tlačítka (nemožností ho stisknout). 
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6.2.1.1.4. Vrácení Knihy 

 Pomocí této funkce je možné provést vrácení konkrétního titulu bez nutnosti jít 
přes výpůjční protokol na konkrétního čtenáře. Tuto funkci využijí uživatelé programu, 
když přijde knihu vrátit někdo jiný, než kdo si ji půjčil, nebo čtenář nezná své identifi-
kační číslo a nelze ho jednoznačně určit jiným způsobem. Potom jde o velice rychlý a 
přímý způsob, jak knihu evidenčně vrátit. 
 Po vrácení musí u příslušné knihy dojít ke změně stavu: 

a) ze stavu P – půjčená na stav M – na místě 
b) ze stavu F – půjčená a rezervovaná na stav R – re-

zervovaná 
Tlačítko Vrácení je k dispozici opět pouze u titulů se správným stavem (P,F), 

jinak je nepřístupné. 
 
 
 

6.2.1.1.5. Knihy - Tiskopisy 

 

 Tato funkce nabídne uživateli pro konkrétní vybraný knižní titul menu dostup-
ných tiskopisů. Jedná se o tři typy tiskopisů: 

1. KATALOGIZA ČNÍ LÍSTEK 
2. KNIŽNÍ LÍSTEK (prázdný) 
3. KNIŽNÍ LÍSTEK (s výp ůjčkami za období) 

Katalogizační lístek se používá jako protokol o zařazení knižního titulu (knihy, 
periodika atd.) do katalogu knižních titulů. Obsahuje základní údaje o titulu a jeho zařa-
zení. Jde o tyto údaje: 

— Přírůstkové číslo -  jednoznačný a jedinečný identifikátor každého knižní-
ho titulu 
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— Kód publikace -  kód, pod kterým bude titul veden a dle kterého bude 
případně i vyhledáván 

— Isbn (knihy) 
— Issn (periodika) 
— Tematická skupina titulu 
— Titul - Název 
— Autor  (knihy) 
— Ročník (periodika) 
— Vydání (knihy) 
— Číslo periodika (periodika) 
— Datum pořízení 
— Pořizovací cena 
— Aktuální cena - je-li zařazován  titul, který není nový, nebo byl získán jinak 

než přímou koupí (náhrada za ztracený titul) 
— Stav titulu -  v okamžiku katalogizace je M  - na místě, později může být 

jiný (katalogizační lístek je možné vytisknout kdykoliv) 
— Identifikace knihovny a jméno jejího zástupce 
 

Knižní lístek je možné tisknout ve dvojím provedení: 

1. Prázdný 
2. S výpůjčkami za zadané období 

PRÁZDNÝ  — tato volba zajistí vytištění knižního lístku, který je vyplněn pouze v 
části identifikace dané knihy. Část vztahující se k půjčování dané knihy 
zůstává prázdná a je možné ji doplňovat "ručně" při každém půjčení, či 
vrácení daného titulu. 
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S výpůjčkami za období — uživatel je vyzván  k zadání období, za který chce vytisk-
nout naplněný knižní lístek dané knihy o záznamy z výpůjček za 
dané období. Knižní lístek nesoucí základní identifikační údaje 
o vybraném titulu má v druhé části evidenční údaje o půjčování 
tohoto titulu čtenářům ve zvoleném období. Takto vytištěný a 
vyplněný knižní lístek dává jasný přehled o půjčování  knihy 
konkrétním čtenářům pomocí programu WIN_KNIHOVNA. 

 V případě, že uživatel nechce tisknout tyto tiskopisy jednotlivě pro každého 
čtenáře zvlášť, může použít nabídku Hromadné Tiskopisy z menu SESTAVY. Bohužel 
zde je zastoupen pouze Knižní lístek prázdný. Po zvolení příslušných hranic tisknutelné 
množiny bude tento tiskopis vytištěn hromadně ve všech shora popsaných možnostech. 
Blíže k Hromadným tiskopisům v kapitole 6.5.12. a jejich podkapitolách. 
 
 

6.2.1.2. Katalogizace - Periodika 

 Touto  funkcí se provádí katalogizace periodik. Jde o naprosto přesnou obdobu 
funkce katalogizace knih, která je popsána v kapitole 6.2.1.1. a jejích podkapitolách. 
Rozdíl je pouze v jiných vypisovaných údajích v seznamu knihovního fondu – periodika, 
která odpovídají tomu, že se nyní pracuje s periodiky a ne knihami. 

 

 Katalogizace se provádí pomocí naprosto stejných funkčních tlačítek jako 
v katalogizaci knih. Drobný rozdíl je ve vstupní masce, přes kterou probíhá zadávání a 
udržování periodik v katalogu. 
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 Jednotlivé funkce katalogizace periodik nebudou podrobněji popisovány, pro-
tože jsou obdobné jako u katalogizace knih. 
 

 

6.2.1.3. Katalogizace – Audio-Video 

Touto  funkcí se provádí katalogizace Audio-Video titulů. Jde o naprosto přes-
nou obdobu funkce katalogizace knih i periodik, která je popsána v kapitole 6.2.1.1. i 
kapitole 6.2.1.2. a jejich podkapitolách. Rozdíl je pouze v jiných vypisovaných údajích 
v seznamu knihovního fondu – Audio-Video, která odpovídají tomu, že se nyní pracuje 
s jiným typem titulů a ne s knihami, resp. periodiky. 
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Katalogizace se provádí pomocí naprosto stejných funkčních tlačítek jako 
v katalogizaci knih. Drobný rozdíl je ve vstupní masce, přes kterou probíhá zadávání a 
udržování Audio-Video titulů v katalogu. 

 
Jednotlivé funkce katalogizace Audio-Video titulů nebudou podrobněji popiso-

vány, protože jsou obdobné jako u katalogizace knih. 
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6.2.2. Čtenáři 

 Pomocí této funkce se provádí evidence čtenářů knihovny i s možností výpůjč-
ního protokolu na jednotlivé čtenáře. Tato funkce je druhou základní funkcí programu 
WIN_KNIHOVNA.  

 

 Evidence čtenářů se provádí v seznamu čtenářů knihovny pomocí funkčních 
tlačítek: 

Prohlížení — prohlížení jednotlivých karet čtenářů 
Oprava —  opravit údaje o vybraném čtenáři 
Přidání-Nový —  přidat nové čtenáře 
Vyřazení — vyřadit čtenáře ze seznamu čtenářů i se souvstažnými zápi-

sy a kontrolami možnosti vyřazení. 
Vymazání — vymazat natypovaný záznam – používá se pouze pro sma-

zání chybně natypovaného čtenáře. Pro řádné vyřazení čte-
náře se používá funkce Vyřazení 

Výpůjčky — výpůjční protokol na vybraného čtenáře, pomocí této funk-
ce se realizují veškeré výpůjčky, vracení, prodlužování vý-
půjček a tiskopisy související s půjčováním knižních titulů 
čtenářům 

Rezervace —  prohlížení rezervací vybraného čtenáře 
Poplatky — prohlížení  vydaných poplatků čtenáři s jejich stavem uhra-

zení a možnosti evidenčně uhradit požadovaný poplatek. 
Toto tlačítko je  dostupné pouze tehdy, je-li v parametrech 
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nastaveno vybírání poplatků za knihovní služby. Není-li 
tento parametr nastaven, zůstává tlačítko neaktivní. 

Tiskopisy — různé tiskopisy související s evidencí čtenářů (Průkazka 
čtenáře, Potvrzení o platbě poplatků). 

 
Obdobně je možné spustit výpůjční protokol přímo zadáním 

konkrétního čtenáře, což je tématem kapitoly 6.2.3., která popisuje 
funkci Půjčování/Vracení z hlavního menu programu 
WIN_KNIHOVNA . 

 
V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatel-

ské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele. V podstatě je dostupnost rozdělena na tři 
části:  

a) žádná funkce s evidencí čtenářů není umožněna – není povolen vstup pří-
mo v hlavním menu – skupina „Host“ (jsem-li host, neměly by mne zají-
mat ani pouhé informace o čtenářích knihovny) 

b) pouhé prohlížení základních informací o aktuálně přihlášeném čtenáři (o 
sobě samém) a jeho výpůjčkách knihovních titulů, bez možnosti jakékoliv 
změny – skupina  „Čtenář“ 

c) kompletní práce s katalogem čtenářů (prohlížení i veškeré funkčně do-
stupné změny) – skupiny „Knihovník“a „Správce“ 

 
 

6.2.2.1. Práce s Kartou Čtenáře 
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Práce s kartou čtenáře probíhá pomocí vstupního formuláře, který je stejný pro 
následující funkce, které jsou realizovány jeho prostřednictvím: 

Přidat, Opravit, Vymazat, Vyřadit, Prohlížet 
 Při editaci vstupního formuláře vyplňuje uživatel položky podle potřeby. Mezi 
jednotlivými položkami se pohybuje buď směrovými klávesami, myší (kliknutím na 
políčko), nebo směrem dolů potvrzením předchozí položky klávesou <ENTER>. 
 Ukončení práce se vstupním formulářem se provede stiskem jednoho 
z nabízených tlačítek.  

Při funkci Přidání  jsou k dispozici tlačítka: Uložit a Ignorovat.  
Při Opravě a Vyřazení k nim přibude tlačítko Konec formuláře.  
Při funkci Prohlížení bude k dispozici pouze tlačítko Konec formuláře. Vý-
znam tlačítek je následující (viz kapitola 5.3.): 
Uložit —  uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových 

souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři, vyjma funkce 
Přidání. Při ní bude formulář po stisku ukončen. 

Ignorovat — uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázo-
vých souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživa-
tel zůstane ve vstupním formuláři, při Přidání je formulář ukon-
čen 

Konec formuláře —  v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena 
žádná změna údajů, je formulář automaticky ukončen. 
Pokud došlo ke změně a tato nebyla uložena či ignoro-
vána příslušnými tlačítky, bude uživatel dotázán, zda si 
přeje změny uložit. Po odpovědi uživatele bude formulář 
ukončen. 

Tímto způsobem se udržuje aktuální stav v evidenci karet čtenáře. 
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6.2.2.2. Čtenář - Rezervace 

 Po stisku tlačítka Rezervace se objeví formulář se seznamem evidovaných 
aktivních rezervací konkrétního čtenáře. 

 

 Pro práci s rezervovanými tituly ze seznamu jsou k dispozici tato příkazová 
tlačítka: 

Vypůjčit  — stiskem tohoto tlačítka se provede výpůjčka zvoleného 
knihovního titulu pro vybraného čtenáře. Tlačítko je 
aktivní pouze v případě, že zvolený knihovní titul je 
možné čtenáři půjčit (nemá ho půjčený někdo jiný – 
viz sloupec „Půjčená“ a barva pozadí) 

Storno Rezervace — tímto tlačítkem se stornuje (zruší) rezervace titulu pro 
čtenáře a uvolní se knihovní titul k půjčení jiným čte-
nářům.  

Prohlížet — pomocí tohoto tlačítka je možné prohlédnout kartu 
vybraného knihovního titulu 

Konec Formuláře — tímto tlačítkem se ukončí práce s formulářem „Prohlí-
žení Rezervace“ (má stejný význam jako na ostatních 
formulářích) 

Barevné rozlišení:   1. Růžové pozadí –  titul je ve stavu „R“ – „rezervovaný“ 
vybraným čtenářem 

2. Zelenomodré pozadí –  titul je ve stavu „F“ – „půjčený 
a rezervovaný“. Rezervovaný  



Stránka: 38 

je vybraným čtenářem a půjče-
ný čtenářem jiným, což je sig-
nalizováno i stavem „A“ ve 
sloupci Půjčená 

 

 

6.2.2.3. Čtenář - Poplatky 

 
 Práce s evidencí a úhradou vydaných poplatků je řešena pomocí formuláře 
ČTENÁŘ – SEZNAM POPLATKŮ, který formou tabulky zobrazuje veškeré evidované 
vydané poplatky pro konkrétního čtenáře.  

Pomocí tlačítka Filter  může uživatel zvolit mezi výpisem všech poplatků 
(uhrazených i neuhrazených), nebo pouze výpisem poplatků neuhrazených. Toto tlačítko 
funguje jako přepínač. 

Stiskem funkčního tlačítka Uhradit  je uživatel požádán o zadání datumu úhra-
dy vybraného poplatku a po kladném potvrzení zadání je vybraný poplatek zaevidován 
jako uhrazený. 

Veškerá práce se systémem poplatků pomocí výše popsaného formuláře je pří-
stupná pouze v případě, že ve vstupních parametrech systému je zvolena volba Vybírání 
poplatků za knihovní služby. V opačném případě tlačítko Poplatky na formuláři Evi-
dence – Čtenáři není vůbec aktivní. 
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6.2.2.4. Čtenář - Tiskopisy 

 

 Tato funkce nabídne uživateli pro konkrétního čtenáře dostupné tiskopisy. 
Jedná se o dva typy tiskopisů. 

Prvním tiskopisem je PRŮKAZKA ČTENÁŘE. Tento tiskopis by měl být 
vždy vytištěn po zaevidování nového čtenáře a měl by mu být předán. Čtenáři pak bude 
sloužit jako průkazka člena knihovny a na základě jejího předložení bude prováděna 
výpůjčka, případně vracení titulu z knižního fondu knihovny. 

Průkazka čtenáře obsahuje následující údaje: 
— adresa knihovny (v záhlaví průkazky) 
— identifika ční číslo čtenáře - na toto číslo budou prováděny vý-

půjčky titulů 
— příjmení, jméno čtenáře 
— adresa čtenáře 
— datum narození 
— typ čtenáře - je vybráno z číselníku typů čtenářů (tam je možno 

doplnit) 
— datum registrace 
— prázdné pole pro podpis čtenáře 
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Druhým tiskopisem je POTVRZENÍ O PLATB Ě POPLATKŮ. Tento tisko-
pis bude vydán pouze na přání čtenáře, pro jeho potřeby. Nejprve uživatel  přes vstupní 
masku zadá rozsah období, z kterého budou čtenářem uhrazené poplatky vybírány. Celý 
doklad má formu zjednodušeného daňového dokladu pro případné daňové užití čtenářem. 

Na potvrzení se nacházejí následující údaje: 
— rozsah sledovaného období 
— jmenná identifikace čtenáře 
— typ poplatku - měly by být z číselníku typů poplatků 
— datum uhrazení poplatku 
— uhrazená částka 
— zástupce knihovny a datum tisku potvrzení 

 Oba tyto tiskopisy není možné vytisknout hromadně a jsou vždy tisknuty na 
konkrétního čtenáře. 
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6.2.2.5. Čtenář - Půjčování 

 Při práci s kartami čtenářů (respektive seznamem čtenářů) je možné pomocí 
tlačítka Výpůjčky provádět veškeré evidenční úkony související s půjčováním knihovní-
ho fondu konkrétnímu vybranému čtenáři. 

 

Barevné rozlišení:  1. Modré písmo – tituly recipročně půjčené knihovně jinou knihov-
nou z výměnných fondů 

2. Černé písmo – vlastní tituly (tituly patřící knihovně) 
3. Červené písmo –  je pouze ve sloupci Vypůjčeno a signalizuje, 

že čtenář nevrátil knihovní tituly včas a je 
možné mu vystavit upomínku za nevrácenými 
tituly 

4. Šedé pozadí – titul je ve stavu „P“ – „půjčený“ 
5. Zelenomodré pozadí –  titul je ve stavu „F“ – „půjčený a rezervo-

vaný“ 
Veškerý výpůjční protokol je realizován prostřednictvím seznamu všech pro-

vedených výpůjček a v něm dostupných funkčních tlačítek: 
Prohlížet -  prohlížení knižního titulu vybraného ze seznamu výpůjček 
Vrátit  - vrací vybraný  knižní titul od čtenáře  zpět knihovně. Titul musí 

být ve stavu P-půjčený, aby šel vrátit 
Prodloužit -  bude prodloužena výpůjční doba u půjčeného titulu 
Filter  –  odstraní (odfiltruje) z výpisu výpůjček všechny výpůjčky, které 

jsou již vrácené a zbudou výpůjčky „aktivní“ (nevrácené), opa-
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kovaným stiskem se zase zobrazí i výpůjčky vrácené čtenářem, 
takže budou vidět výpůjčky všechny. 

Výpůjční protokol  - bude spuštěna funkce, která provádí vlastní půjčová-
ní/rezervování vybraných titulů čtenáři. Následně je uži-
vatel požádán o identifikaci knižního titulu, který si čte-
nář půjčuje. Identifikace může být zadána přímo, nebo 
může být vybrána ze seznamu všech titulů knihovního 
fondu. Do seznamu knihovního fondu se program auto-
maticky přepne, nenajde-li přímým zadáním identifikace 
udaný titul. 

Podrobnější popis celého systému výpůjčního protokolu bude ná-
sledovat v následující kapitole 6.2.3. 

Tiskopisy -  1. POTVRZENÍ o Půjčených Titulech 
2. POTVRZENÍ o Zápůjčkách za Období 
3. UPOMÍNKA za Nevrácenými Tituly  
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 Jako příklad tiskopisu z výpůjček čtenáře uvádím Upomínku za nevrácenými 
tituly: 

 
 

 

6.2.3. Výpůjčky 

 

Přes přímé zadání identifikačního kódu čtenáře ve funkci  VÝPŮJČKY (vý-
půjční protokol) se uživatel dostane k přímému zadání identifikace knižního titulu. 
V případě, že bude zadání chybné, je uživateli nabídnuta možnost výběru knižního titulu 
ze seznamu (mřížky). Po výběru titulu (ať již přímým zadáním, nebo výběrem ze sezna-
mu) se uživateli nabídnou funkční tlačítka korespondující se stavem vybraného titulu. 
Některá tlačítka budou přístupná a jiná ne. Vše je řízeno stavem knižního titulu. 

Po vybrání příslušného čtenáře přímým výběrem se uživatel dostane do stejné-
ho výpůjčního protokolu jako při práci s kartotékou čtenářů a volbou tlačítka výpůjční 
protokol. Přímé zadání čtenáře uživatel použije, zná-li jeho identifikační kód. Tento 
způsob je rychlejší a odpovídá reálné situaci (komunikace s konkrétním  čtenářem). 
Druhý způsob přes výběr  ze seznamu všech čtenářů je sice pomalejší, ale nevyžaduje 
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znalost identifikačního čísla čtenáře (zapomněl si průkazku a nezná svou identifikaci). 
Následný výpůjční protokol je v obou případech stejný.  

 

K jeho provozování slouží následující funkční klávesy: 
Prohlížet - prohlížení vybraného knižního titulu 
Vrátit  - vrací vybraný  knižní titul od čtenáře  zpět knihovně. Titul musí 

být ve stavu P-půjčený, aby šel vrátit (bylo přístupné tlačítko) 
Vypůjčit  - dojde k zaevidování výpůjčky vybraného titulu čtenářem. Titul 

musí být ve stavu M-na místě, aby šel půjčit (bylo aktivní odpoví-
dající tlačítko) 

Rezervovat –  čtenáři může být titul zarezervován (musí mít stav M-na místě, 
nebo P-půjčený, jinak není umožněno. 

Konec Formuláře – ukončí práci s formulářem výpůjční protokol 
Nový Výběr –  umožní uživateli zadat nový knižní titul, na který může být 

následně provedena zvolená dostupná akce z výpůjčního pro-
tokolu (Prohlédnutí, Rezervace, Půjčení, Vrácení) 

Nový Čtenář –  stiskem tohoto tlačítka přejdete k novému hledání čtenáře a 
následnému výpůjčnímu protokolu na nového čtenáře. 

 
V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatel-

ské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele. V podstatě je dostupnost rozdělena na 
dvě části:  
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a) výpůjční protokol není vůbec dostupný – není povolen vstup přímo 
v hlavním menu – skupina „Host“ a „Čtenář“ (tato funkce je hlavně pro 
Knihovníky, kteří pomocí ní realizují půjčování a vracení knihovních titu-
lů jednotlivým čtenářům knihovny) 

b) kompletní práce s výpůjčním protokolem – skupiny „Knihovník“ a 
„Správce“ 

 

 

6.2.3.1. Prohlížení Knižního Titulu 

 Pomocí funkčního tlačítka Prohlížet dojde k realizaci prohlížení vybraného 
(prosvíceného) knižního titulu přímo z výpůjčního protokolu. Tzn. chce-li uživatel bližší 
informace o titulu, nemusí se přepínat do katalogu knižních titulů (kapitola 6.2.1.) a volit 
funkci k tomu odpovídající (Prohlížení – kapitola 6.2.1.1.), ale tuto informaci získá 
přímo ve výpůjčním protokolu čtenáře. Informace je jinak totožná. 
 
 

6.2.3.2. Vrácení Knižního Titulu 

 Funkčním tlačítkem Vrátit  (je-li přístupné) uživatel zajistí odepsání vráceného 
knižního titulu ze seznamu výpůjček čtenáře a zároveň se tím změní stav titulu. Byl-li 
stav titulu P – půjčený, dojde ke změně na stav M – na místě, nebo byl-li stav F – 
půjčený a rezervovaný, změní se na stav R – rezervovaný (uvolněný k následné půjčce 
z knihovny). 
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 O provedeném vrácení vybraného titulu aktivnímu čtenáři je uživatel 
informován informačním hlášením. 
 
 

6.2.3.3. Rezervace Knižního Titulu 

 Stiskem funkčního tlačítka Rezervovat (je-li přístupné – musí být stav M-na 
místě, nebo P-půjčený) dojde k evidenčnímu rezervování vybraného titulu aktivnímu 
čtenáři. Stav knižního titulu se změní z M na R, nebo z P na F a v evidenci rezervací 
čtenáři přibude aktivní záznam a od tohoto okamžiku nebude moci být titul půjčen jiné-
mu čtenáři po dobu platnosti rezervace. 
 

 

6.2.3.4. Půjčení Knižního Titulu  

 Tuto akci zajistí stisk funkčního tlačítka Půjčit.  Je možné půjčit pouze knižní 
tituly, které jsou ve stavu M-na místě, případně tituly ve stavu R-rezervované, je-li 
rezervace uplatněná aktivním čtenářem. Je-li rezervace titulu uplatněna někým jiným, je 
o tom uživatel informován a výpůjčka nebude provedena. 

 

 V případě provedené výpůjčky nebo rezervace se okamžitě změní hodnoty 
políček Půjčeno Rezervace v části Statistika na zobrazené kartě aktivního (vybraného) 
čtenáře, takže je uživatel aktuálně informován o počtu půjčených a rezervovaných titulů 
pro čtenáře. Tato statistická informace má význam, pokud je nastaven limitní počet půj-
čených titulů jednomu čtenáři v nastavení parametrů aplikace. 
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6.3. SESTAVY 

 
 Tato volba menu obsahuje třináct následujících nabídek: 

1. Seznam Knihovního fondu 
2. Seznam Přírůstků 
3. Seznam Úbytků 
4. Statistika Přírůstků 
5. Statistika Úbytků 
6. Seznam Čtenářů 
7. Statistika Čtenářů 
8. Seznam Výpůjček 
9. Statistika Výpůjček 
10. Seznam Rezervací 
11. Seznam Upomínek 
12. Seznam Poplatků 
13. Hromadné Tiskopisy ► 
14. Výkazy ► 
15. Inventura ► 
 

 Přes toto menu se volí z nabídek různé sestavy, které dávají ucelený přehled o 
činnosti knihovny. Volba se provádí jako u ostatních menu : (viz kap. 5.1.) 

 Obsah sestav je proměnný podle zvolené volby. 
 Forma sestav je pro všechny sestavy stejná a vyznačuje se těmito znaky: 

a)  název sestavy v horním řádku 
b)  první řádek je označení prvků sestavy 
c)  sestava se vyplní v jednotlivých sloupcích daty 

Při potvrzení některé volby z menu se okamžitě objeví řídící formulář tisku,  
pomocí kterého uživatel řídí obsah, setřídění a výstup sestavy. 

Obsah je dán zvoleným rozsahem od-do a někdy typem údajů. 

Setřídění zvolí uživatel z nabídky možnosti třídění. 
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Výstup může být směrován přímo na tiskárnu, nebo na obrazovku s možností 
náhledu, případně do souboru. Z náhledu může být sestava přímo vytištěna. 
 U voleb HROMADNÉ TISKOPISY ►, VÝKAZY ► a Inventura ► je po 
výběru těchto nabídek nejprve uvedeno další menu umožňující si vybrat  konkrétní tisko-
pis, nebo výkaz. Teprve poté je uživateli umožněn výběr pomocí řídicího tiskového 
formuláře. 

 
 
 

6.3.1. Seznam Knihovního Fondu 
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Jedná se o sestavu knihovního fondu.  Typ fondu je nejprve vyžádán řídícím 
formulářem tisku, kde uživatel vybere typ  z evidovaných titulů (knihy, periodika, pří-
padně ostatní). Rozsah sestavy může uživatel omezit výběrem hranic data pořízení titulu, 
nebo číslem přírůstkového čísla. Dále uživatel vybere typ výstupu, kam má být vytvoře-
ná sestava směrována  (náhled=obrazovka, tiskárna, soubor).  Doporučuji vybrat  
náhled, neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna zobrazenou sestavu po předchozím 
prohlédnutím vytisknout  na tiskárnu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o knihovním fondu: 
— Typ Publikace (knihy, periodika) 
— Evidenční kód publikace (knihy, periodika) 
— Název titulu  (knihy, periodika) 
— Autor – příjmení+jméno (knihy) 
— Stav (knihy, periodika) 
— Přírůstkové číslo (knihy, periodika) 
— Ročník (periodika) 
— Číslo (periodika) 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 

 
 

6.3.2. Seznam Přírůstků 
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Jedná se o sestavu přírůstků knihovního fondu.  Typ fondu je nejprve vyžá-
dán řídícím formulářem tisku, kde uživatel vybere typ  z evidovaných titulů (knihy, 
periodika, případně Audio-Video). Rozsah sestavy může uživatel omezit výběrem hranic 
data pořízení titulu, nebo číslem přírůstkového čísla. Dále uživatel vybere typ výstupu, 
kam má být vytvořená sestava směrována  (náhled=obrazovka, tiskárna, soubor).  
Doporučuji vybrat  náhled, neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna zobrazenou sestavu 
po předchozím prohlédnutím vytisknout  na tiskárnu. (stejné jako u předchozí sestavy) 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o knihovním fondu: 
— Typ Publikace (knihy, periodika, audio-video) 
— Evidenční kód publikace (knihy, periodika, audio-video) 
— Název titulu  (knihy, periodika, audio-video) 
— Autor – příjmení+jméno (knihy) 
— Interpret – příjmení+jméno (audio-video) 
— Přírůstkové číslo (knihy, periodika, audio-video) 
— Ročník (periodika) 
— Číslo (periodika) 
— Datum pořízení (knihy, periodika, audio-video) 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
 

 

6.3.3. Seznam Úbytků 

Sestava zobrazuje úbytky knihovního fondu (obdobná sestava seznamu pří-
růstků).  Typ fondu je nejprve vyžádán řídícím formulářem tisku, kde uživatel vybere typ  
z evidovaných titulů (knihy, periodika, případně audio-video). Rozsah sestavy může 
uživatel omezit výběrem hranic data vyřazení titulu, nebo číslem úbytkového čísla. Dále 
uživatel vybere typ výstupu, kam má být vytvořená sestava směrována  (ná-
hled=obrazovka, tiskárna, soubor).  Doporučuji vybrat  náhled, neboť je z něho možné 
tlačítkem tiskárna zobrazenou sestavu po předchozím prohlédnutím vytisknout  na tis-
kárnu. (stejné jako u předchozí sestavy). V případě, že knihovna pracuje i s knihami 
půjčenými z jiné knihovny z výměnného fondu, pak se objeví ještě možnost vybrat, jaký 
typ knihovních titulů se má do sestavy zahrnout (Vlastní, Zapůjčené, Obojí) – viz obr. 
níže. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o knihovním fondu: 
— Typ Publikace (knihy, periodika, audio-video) 
— Evidenční kód publikace (knihy, periodika, audio-video) 
— Název titulu  (knihy, periodika, audio-video) 
— Autor – příjmení+jméno (knihy) 
— Interpret – příjmení+jméno (audio-video) 
— Přírůstkové číslo (knihy, periodika, audio-video) 
— Úbytkové číslo (knihy, periodika, audio-video) 
— Ročník (periodika) 
— Číslo (periodika) 
— Datum vyřazení (knihy, periodika, audi-video) 



Stránka: 51 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní sestavy výše popsané. 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.3.4. Statistika Přírůstků 

 
Jedná se o sestavu Statistiky přírůstků knihovního fondu.  Řídícím formulá-

řem tisku uživatel zadá hranice období, za které chce statistiku vytvořit. Dále uživatel 
vybere typ výstupu, kam má být vytvořená statistika směrována  (náhled=obrazovka, 
tiskárna, soubor).  Doporučuji vybrat  náhled, neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna 
zobrazenou sestavu po předchozím prohlédnutím vytisknout  na tiskárnu. (stejné jako u 
předchozí sestavy). 

Sestava obsahuje  údaje o přírůstcích za zadané období členěné podle typu pub-
likace a v konkrétním typu publikace ještě dále podle tématických skupin a to jak jejich 
počet tak i cenu. 

Tím uživatel získá velice přesný pohled na přírůstky, jak podle typů publikace, 
tak i podle tématických skupin v hodnocení početním i cenovém. 

Závěrem statistiky je i počet titulů zapůjčených od jiných knihoven 
z výměnných fondů i s jejich celkovou cenou. 

Cena knižních titulů je uváděna v cenách pořizovacích (jde o přírůstky). 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní sestavy výše popsané. 

— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.3.5. Statistika Úbytků 

Statistiky úbytků knihovního fondu je podobná jako statistika přírůstků.  Ří-
dícím formulářem tisku uživatel zadá hranice období, za které chce statistiku vytvořit – 
viz obr níže. Dále uživatel vybere typ výstupu, kam má být vytvořená statistika směro-
vána  (náhled=obrazovka, tiskárna, soubor). Vše stejné jako u předchozích sestav. 

Sestava obsahuje  údaje o úbytcích za zadané období členěné podle typu publi-
kace a v konkrétním typu publikace ještě dále podle tématických skupin a to jak jejich 
počet tak i cenu. 

Závěrem statistiky je i počet titulů vrácených jiným knihovnám. 
 Cena knižních titulů je uváděna v cenách aktuálních (zůstatkových) - jde o 

úbytky. 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní sestavy výše popsané. 

— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.3.6. Seznam Čtenářů 

 

Jedná se o sestavu čtenářů.  Řídícím formulářem tisku uživatel vybere rozsah  
z evidovaných čtenářů (vyřazení, nevyřazení, všichni). Další omezení rozsahu sestavy 
může uživatel zajistit výběrem hranic identifikačního čísla čtenáře. Dále uživatel vybere 
typ výstupu, kam má být vytvořená sestava směrována  (náhled=obrazovka, tiskárna, 
soubor).  Doporučuji vybrat  náhled, neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna zobraze-
nou sestavu po předchozím prohlédnutím vytisknout  na tiskárnu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o knihovním fondu: 
—  Evidenční kód čtenáře  
—  Jméno (Příjmení + Jméno) 
—  Bydliště 
—  Datum narození 
— Typ čtenáře (z číselníku) 
— Registrován 
— Vyřazen 

 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 

systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.3.7. Statistika Čtenářů 

 
Statistika čtenářů dává ucelený přehled o čtenářích, jejich návštěvách, počtu 

provedených výpůjček a počtu půjčených titulů. Uživatel nejprve zvolí v řídícím formu-
láři tisku období, za které se má statistika spočítat a následně výstupní zařízení, na které 
se bude statistika tisknout (obrazovka, tiskárna, soubor). 

Statistika uvádí následující údaje uspořádané do tabulky: 
— Počet registrovaných čtenářů ke konci sledovaného období 
— Počet nově registrovaných čtenářů ve sledovaném období 
— Počet vyřazených čtenářů v daném období 
— Počet návštěv čtenářů s výpůjčkou ve sledovaném období 
— Celkem provedených výpůjček v daném období 
— Počet vypůjčených knihovních titulů v daném období 

Všechny tyto údaje jsou ještě podrobněji rozepsány podle typů čtenářů. Tím je 
dána naprosto přesná představa o čtenářích knihovny a jejich výpůjční aktivitě. 

Statistiku lze na obrazovce prohlížet stejně jako všechny ostatní sestavy. 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 

 
 



Stránka: 56 

6.3.8. Seznam Výpůjček 

Sestava zobrazuje seznam konkrétních výpůjček za zadané období, které 
uživatel nadefinoval  pomocí řídícího formuláře tisku. Výběr rozsahu tisku i typu výstupu 
je obdobný jako v předchozích případech. 

Sestava obsahuje následující údaje o výpůjčkách za zadané období: 
—  Čtenář - identifikace čtenáře, který si titul půjčil 
—  Vypůjčeno - datum provedení výpůjčky 
— Vráceno - datum vrácení titulu, byl-li již vrácen 
— Typ knižního titulu  
—  Evidenční kód knižního titulu  
—  Název knižního titulu 
—  Stav výpůjčky (V-vráceno, P-půjčeno) 

 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.3.9. Statistika Výpůjček 

 Před vypočtením statistiky výpůjček knihovny je uživatel opět požádán řídícím 
formulářem tisku o zadání období, za které se statistika vytvoří a tiskové zařízení, kam 
má být spočtená statistika směrována (tiskárna, obrazovka, soubor). 

 
 

 

6.3.10. Seznam Rezervací 

Sestava zobrazuje veškeré rezervace, které byly knihovnou na žádost čtená-
řů provedeny za určité období. Období,  které je sledováno sestavou, si uživatel opět  
vybere pomocí řídicího formuláře tisku.  Obdobně jako v ostatních  sestavách si zvolí 
výstup sestavy a rozsah zobrazovaných dat (datum rezervace). 

 Sestava obsahuje následující údaje o provedených rezervacích: 
— Identifika ční číslo čtenáře, který o rezervaci konkrétního titulu 

požádal 
— Identifika ční údaj půjčeného knižního titulu, který chtěl kon-

krétní čtenář pro sebe rezervovat 
— Název knižního titulu 
— Datum provedení rezervace 
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— Stav rezervace  
P-půjčená žádajícímu čtenáři - vyřízená rezervace 
R-rezervováno (ještě nevyřízeno) 
S-storno (rezervace stornována) 

— Půjčeno - identifikace, zda je rezervovaný titul  stále ještě půjče-
ný, nebo se již vrátil do knihovny 
tento údaj  může být  vyplněn pouze  u rezervací se stavem "R" 

 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
 
 

6.3.11. Seznam Upomínek 

Sestava zobrazuje seznam upomínek za nevrácenými knižními tituly za za-
dané období, které uživatel nadefinoval  pomocí řídícího formuláře tisku. Výběr rozsahu 
tisku i typu výstupu je obdobný jako v předchozích případech. 

Sestava obsahuje následující údaje o upomínkách za zadané období: 
—  Identifika ční kód čtenáře, který si nějaký knižní titul půjčil a 

dosud nevrátil  
—  Jméno čtenáře 
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— Adresa čtenáře (Bydliště) 
— Datum vydání upomínky 
—  Upomínka - kolikátá upomínka to byla (někdy může být K- 

kombinovaná (na jedné upomínce jsou některé tituly upomínány 
např. poprvé a některé již třeba podruhé)) 

—  Titul ů – kolik nevrácených titulů bylo touto upomínkou u čte-
náře upomínáno 

—  Poplatek – částka za zaslanou upomínku (pouze je-li nastaven 
parametr „vybírání poplatků za knihovní služby) 

 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 

systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 

 

 

6.3.12. Seznam Poplatků 

Sestava zobrazuje veškeré evidované poplatky, které byly knihovnou vysta-
veny za určité období. Období,  které je sledováno sestavou, si uživatel opět  vybere 
pomocí řídicího formuláře tisku.  Obdobně jako v ostatních  sestavách si zvolí výstup 
sestavy a rozsah zobrazovaných dat (datum rezervace). 

 Sestava obsahuje následující údaje o vydaných poplatcích: 
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— Identifika ční číslo čtenáře, kterému byl poplatek vydán 
— Jméno čtenáře 
— Adresa čtenáře (Bydliště) 
— Typ poplatku (R – registrační, U – upomínka) 
— Datum uhrazení 
— Stav úhrady 

A – uhrazen 
N – neuhrazen 

— Částka 

 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
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6.3.13. Hromadné Tiskopisy  ► 

 

Volba je návěštím na podmenu,  které obsahuje následující nabídky: 
1. Katalogizační Lístek ► 
2. Knižní Lístek 
3. Vyřazovací Protokol ►  
4. Upomínky Čtenářům 

 Protože se jedná o hromadné tiskopisy, které je možno tisknout jednotlivě na 
příslušných místech, je jejich rozsah u tiskopisů 1a 3 upraven následující nabídkou: 

a) VŠECHNY TISKOPISY 
b) JEN NETISKNUTÉ —  budou vytištěny pouze tiskopisy, které 

nebyly tisknuty jednotlivě 
v příslušných tiskopisech jednotlivých 
evidencí. 

Tzn., že je možné tisk některých tiskopisů odložit z důvodů urychlení práce na 
pozdější příhodnější dobu a provést tisk hromadně. 
 
 

6.3.13.1. Katalogizační Lístek  ► 

V tomto případě  jde o menu nabídek rozsahu  tisku katalogizačních lístků. 
Podmenu Katalogizační  Lístek obsahuje následující nabídky: 

1. NETISKNUTÉ  - budou  hromadně vytištěny všechny katalogizační lístky 
(knih, periodik) , které nebyly vytištěny jednotlivě v sekci katalogizace 
knižních titulů. Před vlastním tiskem je uživatel vyzván k zadání bližších 
hranic tisknuté podmnožiny z množiny dříve NETISKNUTÝCH . Může si 
vybrat hranici časovou - datum pořízení titulu od-do, nebo hranici danou 
rozmezím přírůstkových čísel od-do, nebo obě omezující kritéria kombi-
novat, kdy platí obě podmínky současně  (výsledná množina je průnikem 
obou kritérií). 
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2.  Všechny ZÁZNAMY - v tomto případě uživatel volí tisk ze všech možných 
záznamů (i těch, které již byly někdy dříve vytištěny). Obdobně jako v před-
chozím případě může pomocí stejných zadatelných ohraničení tisknutelnou 
množinu podstatně ovlivnit a zmenšit. 

Po patřičném výběru  dojde k  zahájení tisku  příslušných katalogizačních líst-
ků. Další informace k tiskopisu katalogizační lístek jsou v kapitole 7.1.1.4.. 

 

Katalogizační lístek se používá jako protokol  o zařazení knižního titulu (knihy, 
periodika  atd.) do katalogu knižních  titulů. Obsahuje základní údaje o titulu a jeho 
zařazení. Jde o tyto údaje: 
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— Přírůstkové  číslo - jednoznačný a  jedinečný identifikátor kaž-
dého knižního titulu 

— Typ publikace - zda jde o knihu, nebo periodikum 
—  Kód publikace – kód, pod kterým  bude titul veden a dle které-

ho bude případně i vyhledáván 
—  Isbn (knihy) 
—  Issn (periodika) 
—  Tematická skupina titulu 
—  Titul - Název 
—  Autor  (knihy) 
—  Ročník (periodika) 
—  Vydání (knihy) 
—  Číslo periodika (periodika) 
—  Datum pořízení 
—  Pořizovací cena 
—  Aktuální cena - je-li zařazován  titul, který není nový, nebo byl 

získán jinak než přímou koupí (náhrada za ztracený titul) 
— Stav titulu - v okamžiku katalogizace je „M“ - na místě, později 

může být jiný (katalogizační  lístek je možné vytisknout kdyko-
liv) 

— Identifikace knihovny a jméno jejího zástupce 
 

 

6.3.13.2. Knižní Lístek 

Touto volbou budou hromadně vytištěny  knižní lístky, které jsou vyplněny 
pouze v části identifikace dané knihy (periodika) bez udání průběhu výpůjčky pro knihy  
nebo periodika.  
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Výběr rozsahu a výstupu tisku je stejný jako v předchozích případech – pomocí 
řídícího formuláře tisku. 

Hranice rozsahu jsou dvě: datum pořízení a rozsah přírůstkových čísel.  Je 
možné zadat jednu hranici nebo obě hranice kombinovat. V tom případě platí obě pod-
mínky současně (blíže kapitola 7.5.12.1). Po výběru podmnožiny knižních  titulů (není-li 
prázdná) dojde k hromadnému tisku knižních lístků prázdných, do kterých je  možné 
"ručně" zapisovat výpůjční údaje (datum půjčení a  identifikace čtenáře). Tento tiskopis 
je samozřejmě možné tisknout jednotlivě u konkrétních knižních titulů  volbou tiskopisy 
na vybraném titulu (viz kapitola 7.1.1.4.). 
 
 

6.3.13.3. Vyřazovací Protokol  ► 

Touto volbou řídí uživatel přes menu HROMADNÝ TISK  tisk protokolů ke 
knižním titulům (knihy, periodika), které byly vyřazeny. Může si vybrat, zda chce tisk-
nout pouze ty, ke kterým vyřazovací protokol tisknut nebyl, nebo vyřazovací protokoly 
od všech vyřazených knižních titulů. V obou případech je požádán o zadání určitých 
hranic tisknutelné množiny (viz řídicí formulář tisku).  

Hranice může udat v rozsahu datumu vyřazení nebo úbytkového čísla, pří-
padně obě  podmínky může zkombinovat (platí obě současně). Logika zadávání  hranic je 
podrobně rozepsána u nápovědy k hromadnému tisku katalogizačních lístků (kapitola 
7.5.12.1). Po zadání hranic tisknutelné oblasti dojde k hromadnému vytištění (není-li 
výběr prázdný) vyřazovacích protokolů k vyřazeným knižním titulům. 

 

Na vyřazovacím protokole se tisknou následující údaje: 
—  Přírůstkové číslo - jednoznačný a jedinečný identifikátor titulu 
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—  Úbytkové číslo 
— Kód publikace - kód, pod kterým byl titul  veden v systému a 

podle kterého případně probíhal výběr 
—  Isbn (knihy) 
—  Issn (periodika) 
— Titul - Název 
—  Autor (knihy) 
—  Ročník (periodika) 
—  Vydání (knihy) 
—  Číslo periodika (periodika) 
—  Datum pořízení 
—  Pořizovací cena 
—  Aktuální cena - nemusí být shodná s pořizovací 
—  Stav titulu - měl by být vždy V-vyřazená 
—  Vyřazeno bez náhrady / s náhradou 
—  Důvod vyřazení 
— Datum vyřazení 
— Identifikace knihovny a jméno jejího zástupce 

Vyřazovací protokol slouží  jako doklad o vyřazení a  měl by být důležitým 
podkladem pro  inventarizaci knižního fondu  každé knihovny. Z  tohoto pohledu jde o 
důležitý tiskopis. 
 
 

6.3.13.4. Upomínky Čtenářům 

Tento hromadný tiskopis umožňuje uživateli programu 
WIN_KNIHOVNA vytvá řet a následně zasílat hromadně upomínky čtenářům za 
pozdní vrácení vypůjčených knižních titulů. Samozřejmě je možné vytvořit upomínku 
jednotlivě pro konkrétního čtenáře při práci s výpůjčním protokolem přes funkci 
tiskopisy (viz kapitola 6.2.2.5).Vytvoření a následné vytištění upomínky (1., 2., 3.) je 
podmíněno několika faktory: 

a) Čtenář musí mít půjčen nevrácený knihovní titul, u něhož došlo 
k překročení datumu vrácení o více dnů než je nastaveno 
v parametrech systému (1. upomínka, 2. upomínka, 3. upomínka) 
(kapitola 6.6.2) 

b)  Jednotlivé upomínky následují postupně od 1. po 3. a není možné 
některou přeskočit, i když by tomu případně odpovídala i doba ne-
vrácení knižního titulu. 

V seznamu výpůjček u čtenářů jsou výpůjčky, na které je možné vytisknout 
upomínku, signalizovány červenou barvou písma ve sloupci datum vrácení. 

Při práci s hromadným vytvářením upomínek platí všechna výše uvedená 
omezení a budou tudíž automaticky zpracovány upomínky pouze u čtenářů splňující 
podmínky pro jejich vytvoření. Tento hromadný způsob vytváření upomínek má tu vý-
hodu, že se nemusí jednotlivě procházet všichni čtenáři, a že je možné zvolit i nějaký 
pevný rytmus při vytváření upomínek. 

Každá upomínka obsahuje pět typů informací: 
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1. Informace o čtenáři, kterému je upomínka posílána – formou adresy 
čtenáře 

2. Obecné informace (sdělení) čtenáři, které si uživatel může nastavit 
v parametrech programu (kapitola 6.6.2) 

3. Výše zpoplatnění, bude-li uplatněno – také se nastaví v parametrech 
programu (kapitola 6.6.2) 

4. Seznam knižních titulů, na které se upomínka vztahuje (u kterých by-
la překročena výpůjční doba) s jejich identifikačním číslem, názvem, 
datumem půjčení a datumem, kdy měl být titul vrácen (i po všech 
prodlouženích) 

5. Datum vytvoření upomínky a údaje o knihovně s podpisem oprávně-
ného zástupce. 

Ukázku upomínky naleznete na konci kapitoly 6.2.2.5 
 
 

6.3.14. Výkazy ► 

 

 Volba je návěštím na podmenu VÝKAZY , které obsahuje následující nabídky: 
1. Výkaz - KULT(MK) V12-01 
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6.3.14.1. Výkaz – KULT (MK) V12-01 

 
6.3.15. Inventura ► 

 

 Volba je návěštím na podmenu INVENTURA , které obsahuje následující 
nabídky: 

1. Knihovní fond – jde o podklad při inventarizaci knihovního fondu 
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6.3.15.1. Knihovní fond 

 
 

6.4. ČÍSELNÍKY 

 

 Tato volba menu obsahuje devět (respektive deset – LAN) následujících nabí-
dek: 

1. Pošty — číselník pošt 
2. Typ čtenářů — číselník typů čtenářů navštěvujících knihovnu 
3. Typ poplatků — číselník typů účtovaných poplatků 
4. Tematická skupina – Knihy, Periodika — číselník tematických skupin 

publikací, které jsou evido-
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vány a které se objevují ve 
statistikách 

5. Tematická skupina – Audio-Video —  číselník temat. skupin pro tento 
typ knihovních publikací 

6. Výkazová skupina — číselník výkazových skupin knižních titulů – ob-
jevuje se ve statistikách 

7. Typ nosiče — číselník nosičů hlavně pro tematickou skupinu Audio-Video 
8. Nakladatelství — číselník nakladatelů 
9. Edice — číselník edic 
10. Slovník —  číselník slov (vyhledávacích termínů) knižních titulů – není 

zatím v této verzi zpracován 
LAN verze: 
11. Uživatelé —  číselník uživatelů, kteří mají oprávnění přistupovat k úloze 

WIN_KNIHOVNA. Vedle jména uživatele a uživatelské 
skupiny se v číselníku udržuje i aktuální heslo 

 Přes toto menu se volí jednotlivé číselníky k dalšímu zpracování. Volba se 
provede obvyklým způsobem (viz kap.5.1.). Poté se objeví formulář s funkcemi zvolené-
ho číselníku. 
 Všechny číselníky jsou ve formě listovacího menu, kde jednotlivými volbami 
jsou klíčové údaje zvoleného číselníku. Pod oknem s tímto menu je otevřen informační 
řádek, kde se průběžně mění a vypisují popisy aktuálních voleb z číselníku. Okno 
s dostupnou nabídkou je nadepsáno údajem, jehož hodnoty se v menu nabízejí jako vol-
by. Spodní informační řádek je také nadepsán údajem, který uživateli říká, jaká volba je 
vybrána. Ve spodní části formuláře číselníku jsou čtyři funkční tlačítka, jimiž se celý 
číselník ovládá. 
 Jsou to tlačítka s těmito významy: 

1. Prohlížet — zobrazení (VIZ) údajů položky číselníku, která je právě vy-
brána. Objeví se  okno “PROHLÍŽENÍ“, ve kterém nelze žád-
ný údaj změnit, lze si je jen prohlédnout a ukončit prohlížecí 
okno kliknutím myši zpět do číselníku, nebo vybráním pří-
stupného tlačítka změnit akci s vybraným údajem z prohlížení 
na akci odpovídající stisknutému tlačítku (Opravit, Vymazat 
nebo Přidat nový záznam). 

2. Opravit —  oprava údaje číselníku, který je právě vybrán. Ovládání i maska 
je stejné jako v případě "PŘIDÁNÍ", jen s tím rozdílem, že jsou 
editované údaje dostupné k opravě (což při prohlížení nebyly). 
Zároveň se ve spodní části editačního okna objevila tři nová tla-
čítka, která do této doby „spala“. Jde o příkazová tlačítka, po-
mocí nichž se uživatel rozhodne, jak naloží s editovanými údaji. 
Jde o tlačítka: 

a) Ulož – uloží natypovaná data do souboru a zůstane aktivní editační 
okno pro další práci 

b) Stornuj –  natypované údaje budou ignorována a uživatel může pro-
vést editaci znovu 

c) Uzavři –  stisk tohoto tlačítka bude mít za následek uzavření editačního 
okna buď automaticky, v případě, že nedošlo v editačním ok-
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ně k žádným změnám, nebo v případě změn bude uživatel do-
tázán, co se má se změnami stát. Zda se mají uložit, nebo ig-
norovat. 

 
 

3. Přidat — přidá údaj do číselníku. Přidání se provádí stejným editačním ok-
nem (formulářem) jako Oprava jen s popiskem akce "PŘIDÁNÍ". 
Zde uživatel vyplní požadované údaje a ukončí PŘIDÁNÍ stejně 
jako v případě Opravy. V případě Přidávání údaje není aktivní 
tlačítko Uzavři. Aktivní jsou pouze tlačítka Ulož a Ignoruj, která 
sama uzavřou editační okno.  

4. Vymazat — vymaže všechny údaje, které se vztahují k vybrané volbě 
v číselníku, samozřejmě po předchozím potvrzení „mazací“ 
akce uživatelem. 

 

6.4.1. Pošty 
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 Číselník pošt se skládá z okna „výběrového“ a informačního výpisu. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — PSČ 
— informační výpis obsahuje údaj — POŠTA ke zvolenému PSČ 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ   zobrazený vstupní for-
mulář obsahuje tyto údaje: 

1. PSČ 
2. POŠTA 

 Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o údaje (pošty), které uživatel při 
své práci potřebuje a v číselníku chybí. 

 Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno (je možné vyhledávat 
podle PSČ - přímým zadáním) 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat — výmaz údaje 
Přidat —  přidání nového údaje 
Opravit  —  oprava vybraného údaje 
Prohlížet — prohlížení vybraných údajů 

v samostatném okně 
 
 

6.4.2. Typ Čtenářů 

 Číselník obsahuje údaje o typech čtenářů navštěvujících knihovnu. Číselník se 
skládá z okna „výběrového“ a informačního výpisu. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — KÓD  
— informační výpis obsahuje údaj — VÝZNAM ke zvolenému kódu 
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Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. KÓD — identifikace typu čtenáře 
2. VÝZNAM —  popis typu čtenáře 
3. VÝŠE REGISTRAČNÍHO POPLATKU 
Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další údaje (typy čtenářů), které 

uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí. Ovšem Opravovat stávající údaje se 
nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození funkčnosti systému (narušení datové 
integrity). Na tuto skutečnost je uživatel při práci s tímto číselníkem upozorněn varov-
ným hlášením. Viz obr. 

 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidávat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravovat —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
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6.4.3. Typ poplatků 

 Číselník obsahuje údaje poplatků čtenářů navštěvujících knihovnu. Číselník se 
skládá z okna „výběrového“ i informačního řádku. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — KÓD  
— informační výpis obsahuje údaj — VÝZNAM ke zvolenému kódu 

 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. KÓD — identifikace typu poplatku 
2. VÝZNAM —  popis typu poplatku 
 Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další údaje (typy po-

platků), nebo tlačítkem Opravit  změnit údaje, které uživatel při své práci potřebuje a 
v číselníku chybí. 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidávat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravovat —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
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6.4.4. Tematické Skupiny – 
Knihy, Periodika 

 Číselník obsahuje údaje o tematických skupinách knižních titulů, podle kterých 
je vytvářen roční výkaz o činnosti knihovny. Číselník se skládá z okna výběrového a 
informačního řádku. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — KÓD  
— informační řádek obsahuje údaj — VÝZNAM ke zvolenému kódu 

 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. KÓD — identifikace tematické skupiny 
2. VÝZNAM —  popis tematické skupiny 
3. VÝKAZOVÁ SKUPINA — údaj z dalšího číselníku — VÝKAZOVÉ 

SKUPINY, důležité pro roční výkaz 
4. ZNAK SIGNATURY  — pro případ, že na základě tematických skupin bu-

de identifikační kód knižního titulu začínat tímto 
znakem 

 Číselník je možné pomocí tlačítka Přidat doplnit o další údaje (tema-
tické skupiny), které uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí. Ovšem Opra-
vovat stávající údaje se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození některých 
funkcí systému. O tomto doporučení je uživatel při práci s tímto číselníkem informován 
varovným hlášením (viz obr. v kapitole 7.6.2.) 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidávat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravovat —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
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6.4.5. Tematické Skupiny – 
Audio-Video 

 Číselník obsahuje údaje o tematických skupinách knižních titulů (Audio-
Video), podle kterých je vytvářen roční výkaz o činnosti knihovny. Číselník se skládá z 
okna výběrového a informačního řádku. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — KÓD  
— informační řádek obsahuje údaj — VÝZNAM ke zvolenému kódu 

 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. KÓD — identifikace tematické skupiny 
2. VÝZNAM —  popis tematické skupiny 
3. VÝKAZOVÁ SKUPINA — údaj z dalšího číselníku — VÝKAZOVÉ 

SKUPINY, důležité pro roční výkaz 
4. ZNAK SIGNATURY  — pro případ, že na základě tematických skupin bu-

de identifikační kód knižního titulu začínat tímto 
znakem 

Číselník je možné pomocí tlačítka Přidat doplnit o další údaje (tematické sku-
piny), které uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí. Ovšem Opravovat stáva-
jící údaje se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození některých funkcí systé-
mu. O tomto doporučení je uživatel při práci s tímto číselníkem informován varovným 
hlášením (viz obr. v kapitole 7.6.2.) 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidávat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravovat —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
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6.4.6. Výkazové Skupiny 

 Číselník obsahuje údaje o výkazových skupinách vyskytujících se v ročním 
výkaze. Číselník se skládá z okna výběrového a  informačního řádku. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — KÓD  
— v informačním řádku je vypisován údaj — VÝZNAM ke zvolenému kódu 

 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. KÓD — identifikace výkazové skupiny 
2. VÝZNAM —  popis výkazové skupiny 

 Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další údaje (typy výkazových 
skupin), které uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí. Ovšem Opravovat 
stávající údaje se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození některých funkcí 
systému. O tomto doporučení je uživatel při práci s číselníkem informován varovným 
hlášením (viz kap. 7.6.2.) 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidávat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravovat —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
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6.4.7. Typ nosiče 

 Číselník obsahuje údaje o typech nosičů knihovních titulů – Audio-Video. 
Číselník se skládá z okna výběrového a  informačního řádku. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — KÓD  
— v informačním řádku je vypisován údaj — VÝZNAM ke zvolenému kódu 

 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. KÓD — identifikace typu nosiče 
2. VÝZNAM —  bližší popis typu nosiče 

 Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další údaje (typy výkazových 
skupin), které uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí. Ovšem Opravovat 
stávající údaje se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození některých funkcí 
systému. O tomto doporučení je uživatel při práci s číselníkem informován varovným 
hlášením (viz kap. 7.6.2.) 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidávat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravovat —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
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6.4.8. Nakladatelství 

 Číselník obsahuje údaje o nakladatelstvích knižních titulů. Číselník se skládá z 
okna výběrového a informačního. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — NAKLADATEL  
— v informačním okně jsou vypisovány údaje — NAKLADATE L (viz výše) 

POPIS ke zvolenému nakladateli 
V tomto případě je okno informační shodné s oknem editačním (jeho funkce 

jsou popsány v kapitole 7.6.) 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. NAKLADATELSTVÍ —  jméno nakladatele 
2. POPIS — upřesňující popis konkrétního nakladatele 
 

 
 
Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další nakladatelství, nebo tlačít-

kem Opravit  upravit údaje, které uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí 
nebo jsou chybně. Tento číselník se automaticky naplňuje při katalogizaci knižních titulů, 
kdy uživatel zadá neexistujícího nakladatele, čímž se vyvolá číselník NAKLADATEL-
STVÍ , a pomocí ovládacích tlačítek číselníku se typovaný údaj ze vstupního formuláře 
knižního titulu zapíše do otevřeného číselníku NAKLADATELSTVÍ . Tzn., že se nemu-
sí číselník naplňovat zvlášť, aby mohl být využíván, ale je souběžně naplňován při práci 
s katalogizací knižních titulů. V tomto režimu pracují pouze dva číselníky NAKLADA-
TELSTVÍ A EDICE .  
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Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku samozřejmě jako v ostatních podpo-
rováno (vyhledává  se podle kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  
Přidávat —  přidání  
Opravovat —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 
 

 

6.4.9. Edice 

 Číselník obsahuje údaje o edicích knižních titulů. Číselník se skládá z okna 
výběrového i okna informačního. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — EDICE  
— v informačním okně jsou vypisovány údaje — EDICE 

POPIS ke zvolené edici 
V tomto případě je okno informační shodné s oknem editačním (jeho funkce 

jsou popsány v kapitole 7.6.) 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. EDICE — jméno edice 
2. POPIS — upřesňující popis konkrétní edice 
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Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další edici, nebo tlačítkem Opra-
vit  upravit údaje, které uživatel při své práci potřebuje a v číselníku chybí nebo jsou 
chybně. Tento číselník se automaticky naplňuje při katalogizaci knižních titulů, kdy 
uživatel zadá neexistujícího edici, čímž se vyvolá číselník EDICE,  a pomocí ovládacích 
tlačítek číselníku se typovaný údaj ze vstupního formuláře knižního titulu zapíše do 
otevřeného číselníku EDICE . Tzn., že se nemusí číselník naplňovat zvlášť, aby mohl být 
využíván, ale je souběžně naplňován při práci s katalogizací knižních titulů. V tomto 
režimu pracují pouze dva číselníky NAKLADATELSTVÍ A EDICE . 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle 
kódu přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  
Přidávat —  přidání  
Opravovat —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 

 

 

6.4.10. Slovník 

 V této verzi programu není tento číselník dostupný. Dostupnost a práce s tímto 
číselníkem bude až ve verzi následující. 
 
 

6.4.11. Uživatelé -LAN 

Číselník obsahuje údaje o uživatelích programu WIN_KNIHOVNA. Číselník 
se skládá z okna výběrového a informačního. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — UŽIVATEL  
— v informačním okně jsou vypisovány údaje — UŽIVATEL  (viz výše) 

UŽIVATEL. SKUPINA ke zvolené-
mu uživateli 
HESLO  
Potvrď Heslo  

V tomto případě je okno informační shodné s oknem editačním (jeho funkce 
jsou popsány v kapitole 5.3.) 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1.   UŽIVATEL —  uživatelské jméno 
2.  UŽIVATEL. SKUPINA —  skupina uživatelů, přes kterou se řídí úroveň 

oprávnění k jednotlivým funkcím programu 
3.   HESLO - přístupové heslo uživatele do programu 
4.   Potvrď Heslo - v případě zadání nebo změny hesla se musí zadané heslo 

verifikovat (potvrdit) 
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Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další uživatele (smí pouze uživa-
tel ve skupině „Správce“), nebo tlačítkem Opravit  upravit údaje, které uživatel při své 
práci potřebuje a v číselníku chybí nebo jsou chybně.  

Tento číselník se automaticky naplňuje uživateli se skupinou „Čtenář“ při evi-
denci (přidání) nových čtenářů. Implicitně se naplní heslo identifikačním číslem čtenáře 
z evidence čtenářů. Jakákoliv oprava v evidenci čtenáře se přenese opět do tohoto čísel-
níku (hlavně heslo a jméno). Tzn., že se nemusí číselník naplňovat zvlášť uživateli se 
skupinou „Čtenář“, ale je souběžně naplňován při práci s evidencí čtenářů. 

Pozor! – uživatelé ostatních skupin je nutné naplnit „ručně“ v tomto číselníku 
přes tlačítko Přidat. 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku samozřejmě jako v ostatních podpo-
rováno (vyhledává  se podle uživatele přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  
Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 

 
 

6.5. ZMĚNA HESLA - LAN 

 Pomocí této funkce si může každý uživatel bez rozdílu příslušnosti 
k uživatelské skupině změnit svoje přístupové heslo k programu WIN_KNIHOVNA. 
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 Nové heslo zadá uživatel do pole Zadej Heslo a v poli Potvrď heslo zadáním 
stejného údaje svoje zadání ověří. Pokud tyto dva údaje nebudou totožné, je na to uživa-
tel upozorněn a uložení zadaných údajů se neprovede. Uložení zadaných údajů se prove-
de tlačítkem Uložit, nebo Konec formuláře s následným potvrzení změny údajů. 
 Změnu hesla jinému než vlastnímu uživateli může provést pouze uživatel ze 
skupiny „Správce“ pomocí číselníku Uživatelé, kde editací pole Heslo u vybraného 
uživatele provede změnu (zapomene-li uživatel svoje heslo). 
 
 

6.6. SLUŽBY 

 
 
 Tato volba menu obsahuje sedm následujících nabídek: 

1.  Archivace souborů 
2.  Obnova souborů 
3.  Reindexace – Údržba dat 
4.  Kontrola Dat 
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5.  Integrita datových souborů 
6.  Export dat do XLS souboru 
7.  Inicializace Prostředí 
8. Převod dat z DOS verze 

 

 Jde o funkce, které pomáhají udržet integritu dat a pomáhají zajistit spolehli-
vost programu WIN_KNIHOVNA . 
 Jednotlivé volby provádějí následující akce: 
 
 

6.6.1. Archivace Souborů 

 
 - tato volba zajistí zarchivování všech databázových souborů nalézajících se v 
systému na disketu (diskety). Pro tuto archivaci se využívá externí program, který soubo-
ry nejen zarchivuje ale i zkomprimuje. 
 Před vlastní archivací je nutné si vybrat disketu, na kterou se bude archivace 
provádět - zajistí se správným výběrem z menu. Archivace souborů je umožněna i na 
pevný disk, na kterém je nainstalován program WIN_KNIHOVNA. Archivní soubor se 
ukládá do podsložky aktivního adresáře \KOPIE, odkud může být v případě potřeby 
použit. 
 Po stisku (kliknutím) tlačítka „A“ se bude provádět archivace na zvolenou 
disketu. V případě žádosti o další disketu se plná disketa vymění za prázdnou a stiskne se 
libovolná klávesa. ARCHIVACE skončí tím, že systém provede INICIALIZACI a že se 
vrátí zpět do hlavního formuláře. 

!!! ARCHIVACI   je důležité pravidelně provádět z důvodů uchování "čerstvého" stavu 
dat mimo systém. Frekvenci ARCHIVACE musí zvolit uživatel podle 
rozsahu svých dat. Jedině v případě prováděné ARCHIVACE je mož-
né obnovit ztracená nebo jinak poškozená data! 

 
 

6.6.2. Obnova Souborů 

 - tato volba obnoví poškozené soubory ze souborů ARCHIVOVANÝCH  
nalézajících se na disketě, případně na pevném disku v podadresáři \KOPIE . Pro tuto 
OBNOVU se využívá externí program, který soubory obnoví. 
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Před vlastním OBNOVOVÁNÍM je nutné si vybrat disketu, z které se bude 
OBNOVA provádět (případně pevný disk, kde je uložena archivace) - zajistí se správným 
výběrem z menu. Vlastní obnova požaduje vložení správné diskety. 
 Po odsouhlasení se bude provádět vlastní OBNOVA, která si bude sama řídit 
žádostmi u obsluhy vkládání příslušných disket se správnými čísly (pouze je-li archivo-
váno na diskety). Po ukončení vlastní OBNOVY souborů se automaticky spustí funkce 
REINDEXACE  souborů (viz kap. 7.7.3.). O všech těchto akcích je uživatel informován 
na monitoru příslušnými zprávami. Správné ukončení OBNOVY se projeví návratem 
do základního formuláře. 

POZOR ! :  OBNOVU provádět pouze v případě poškození dat, protože bezvýznamné 
provádění funkce bude mít za následek ztrátu některých dat. Obnovuje se 
vždy do stavu, který je na archivním médiu (tzn. do stavu, který byl v době 
ARCHIVACE a ten je vždy starší než stav aktuální, který se tím starším 
přepíše).  

 O tomto úskalí je uživatel informován hláškou dříve, než je mu umožněn 
výběr disku, ze kterého chce obnovovat (viz obr.) 

 

 
 

 
 

6.6.3. Reindexace – Údržba dat 

 - tato volba zajistí nové vytvoření vyhledávacích tabulek (souborů) pro soubory 
databázové. Spustí se výběrem z menu a prováděné akce informativně vypisuje na obra-
zovku. 
POUŽITÍ  :  V okamžiku, kdy uživatel zjistí, že údaje, které v počítači určitě jsou, se 

začínají nenacházet, může to být známka poškozených vyhledávacích tabu-
lek. Potom je nutné provést Reindexaci – Údržbu dat. Většinou se tím 
problém odstraní. Neodstraní-li se, teprve pak volat odbornou pomoc. 
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K poškození vyhledávacích tabulek nejčastěji dochází, když program 
WIN_KNIHOVNA nebyl standardně a řádně ukončen (výpadek proudu, 
zaseknutí PC a následné vypnutí počítače, atd.) 

 Na konci funkce reindexace se provede opětná INICIALIZACE  prostředí, tím 
se zaručí správné nastavení relací a oblastí pro otevřené soubory a připraví úloha 
k dalšímu používání. 
 
 

6.6.4. Kontrola dat 

V této verzi programu není tato funkce dostupná. Dostupnost a práce s touto 
funkcí bude až ve verzi následující. 

 - tato funkce zajistí logicko-formální překontrolování všech údajů v datových 
souborech a nalezené nesrovnalosti vypíše na tiskárnu. 
POUŽITÍ  :  Provádí se podle uvážení uživatele v případě, že program hlásí nelogická 

spojení a stavy mezi knižními tituly a výpůjčními protokoly (např. titul je 
na místě („M“) a přitom je veden jako nevrácený ve výpůjčkách čtenáře, 
nebo naopak). Souběžně s kontrolou dojde i k opravám těchto nesrovnalostí 
a případné další údržbě datového prostředí. Tato funkce by neměla být 
prakticky potřeba, ale může dojít k poškození dat vlivem opakovaného vý-
padku elektrického proudu, nebo jiné nepředvídané události. 

 

 

6.6.5. Integrita datových souborů 

V této verzi programu není tato funkce dostupná. Dostupnost a práce s touto 
funkcí bude až ve verzi následující. 

 

 

6.6.6. Export dat do XLS souboru 

Pomocí této volby může uživatel exportovat katalog titulů do souborů typu 
XLS (formát EXCELovské tabulky), kde po případné úpravě může s tímto knihovním 
katalogem dále pracovat. Nejčastěji je takto vytvořený soubor používán k vystavení na 
WEBových stránkách knihovny k prezentaci knihovního katalogu pro všechny návštěv-
níky internetových stránek knihovny. 

Uživatel má při vytváření exportního souboru XLS několik možností jak vý-
sledný soubor má vypadat, která data má obsahovat a jak má vybraný knihovní fond být 
setříděn.  

Možnosti prezentuje následující obrázek: 
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6.6.7. Inicializace Prostředí 

- tato volba zajistí opětovné výchozí nastavení všech relací, otevře soubory v 
nastavených oblastech a provede inicializační kontroly. Touto volbou je možné odstranit 
nenadálé problémy, které vzniknou náhodnou chybou a pak se opakují „nevysvětlitelné“ 
chyby. Tato volba provede totéž, jako ukončení a opětovné spuštění programu, což větši-
nou problémy vyřeší. 
 

 

6.6.8. Převod dat z DOS verze 

V této verzi programu není tato funkce dostupná. Dostupnost a práce s touto 
funkcí bude až ve verzi následující. 

 

 
 

6.7. NASTAVENÍ 

 

Tato volba menu obsahuje dvě následující nabídky: 

1. Nastavení datumu 
2. Parametry úlohy 
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6.7.1. Nastavení Datumu 

 Pomocí této volby vyvoláte příkaz operačního systému, kterým nastavíte sys-
témové datum. Systémové datum je důležitou součástí nastavení systému, neboť jsou 
právě od tohoto datumu odvozovány některé důležité údaje a často je právě systémové 
datum předvoleno ve vstupních formulářích jako aktuální hodnota datumu. 
 
 

6.7.2. Parametry Úlohy 

 Tato volba se stane přístupnou po zadání příslušného HESLA . Toto heslo se 
nastavuje právě pomocí této funkce, takže uživatel musí bezpodmínečně heslo znát, aby 
se dostal k možnosti si toto heslo změnit. Tento systém neumožní přístup k heslům ni-
komu, kdo není oprávněn (znalostí správného hesla). 

 
 Tato volba umožňuje nastavit, případně změnit relativně stabilní údaje týkající 
se knihovny a jejího řádu, které celý systém využívá ve svých funkcích. Zápis se provádí 
pomocí vstupního formuláře, který je rozdělen na tři karty. 
 

1. karta – Identifikační údaje – obsahuje: 
1. NÁZEV KNIHOVNY —  jméno knihovny, která se vypisuje na různých 

tiskopisech. 
2. ADRESA KNIHOVNY —  stejné jako u názvu, slouží k identifikaci 

knihovny v sestavách a tiskopisech. 
3. TELEFON —  stejné jako u názvu a adresy knihovny. 
4. FAX — obdobně jako u telefonu. 
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5. ZÁSTUPCE —  jméno pověřeného zástupce knihovny, který má oprávnění 
podepisovat různé knihovní tiskopisy (např. vyřazovací 
protokol, potvrzení o zápůjčce, atd.). 

6. PŘÍSTUPOVÉ HESLO K ÚLOZE  
— tímto údajem se mění přístupové heslo, které 

je nutné na začátku úlohy zadat 
7. PŘÍSTUPOVÉ HESLO K PARAMETR ŮM  

—  tímto údajem se chrání přístup k volbě změna 
parametrů, kde je možné zjistit i heslo k úloze. 

 
 

 
 

2. karta – Knihovní služby – obsahuje: 
1. EVIDENCE TITUL Ů PŮJČENÝCH JINOU KNIHOVNOU  

— přepínač, který udává, zda si knihovna půjčuje 
knihovní fond z jiné knihovny a zda bude tento 
půjčený knihovní fond evidován se zvláštním 
statutem. 

2. PRVNÍ ZNAK SIGNATURY  
— zde se uvede (nebo neuvede) první znak signa-

tury knižního titulu, pokud je zvyklostí začínat 
signaturu knihy (identifikaci knihy) jedním 
znakem (např. příslušející dané knihovně). 

3. AUTOMATICKÁ PROLONGACE  
— přepínač, který určuje, zda při půjčení nového 

titulu nebo jeho vrácení budou automaticky 
prodlouženy termíny vrácení dosud půjčených 
titulů u čtenáře, jako by je všechny vrátil a 



Stránka: 89 

znovu si je týž den půjčil. Je to jeden ze způ-
sobů, jak prodloužit zápůjčku. 

4. MAXIMÁLNÍ PO ČET PROLONGACÍ  
— počet, kolikrát je možné výše uvedeným způ-

sobem prodloužit termín vrácení konkrétního 
titulu. 

 
5. DÉLKA VÝPŮJČKY — délka výpůjčky ve dnech, po kterou může mít 

čtenář knihu půjčenu. Po této době je již povinen 
knihu vrátit. 

6. DÉLKA REZERVACE —  doba ve dnech, po kterou je daný nepřístupný 
titul čtenáři rezervován a při jeho půjčování ji-
nému čtenáři je na tuto skutečnost uživatel 
programu WIN_KNIHOVNA upozorněn 
s tím, že se výpůjčka neprovede. Po uvedené 
době, nedojde-li k půjčení čtenáři, který rezer-
vaci uplatnil, je rezervace automaticky zruše-
na. 

7. MAXIMÁLN Ě VYPŮJČENÝCH TITUL Ů  
— počet titulů, které smí mít čtenář v jednom 

okamžiku půjčené. Při překročení tohoto počtu 
je uživatel programu s touto skutečností se-
známen a je mu znemožněno půjčování dalších 
titulů pro stejného čtenáře. 

8.  VYBÍRAT POPLATKY ZA KNIHOVNÍ SLUŽBY   
— přepínač, který udává, zda se budou vybírat za 

knihovní služby nějaké poplatky či nikoliv 
(některé obecní úřady, školy, atd.). 

9. PŘI HLEDÁNÍ TITUL Ů DLE KLÍ ČOVÝCH 
SLOV POUŽÍVAT I JEJICH SYNONYMA  

— přepínač, který dosud není využíván v této ver-
zi programu. 

10. PŘI HLEDÁNÍ TITUL Ů DLE AUTORA 
PROCHÁZET I SPOLUAUTORY  

— obdobně tento přepínač není dosud v této verzi 
programu využíván. 

11. 1. UPOMÍNKA PO XX DNECH  
— po uvedeném počtu dnů od konce výpůjční 

doby je možné vytisknout 1. upomínku čtenáři 
na dlouho nevracený knižní titul. 

  /YY POPLATEK —  výše zpoplatnění 1. upomínky 
12. 2. UPOMÍNKA PO XX/YY – DNECH/POPLATEK —  2.a 3. upomínka 

po uvedených dnech po vydání 1. ,resp. 2. upomínky 
13. 3. UPOMÍNKA PO XX/YY – DNECH/POPLATEK —  viz 2. upomínka 
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14. TEXT UPOMÍNKY ZASÍLANÉ ČTENÁŘŮM  
— několik řádků na konkrétní oznámení knihov-

ny čtenářům, kterým je zasílána upomínka. 
Tento text bude součástí zasílaného tiskopisu 
UPOMÍNKA. 

 
 

 
 

3. karta – Statistické údaje – obsahuje: 
1. POČET KNIŽNÍCH TITUL Ů  

— sem se průběžně napočítávají knižní tituly 
(knihy), které se do systému dostanou zadá-
ním, nebo se odpočítávají v případě vyřazení. 

2. POČET PERIODIK —  totéž jako u knižních titulů. 
3. POČET AUDIO-VIDEO —  stejné jako u knih a periodik. 

4. POSLEDNÍ PŘÍRŮSTKOVÉ ČÍSLO  
— poslední přírůstkové číslo, které bylo při evi-

dování nových titulů použito. Toto číslo se 
s každým novým přírůstkem samo automatic-
ky zvýší o jedničku. Tzn., že toto číslo jedno-
značně identifikuje daný knižní titul. 

5. POSLEDNÍ ÚBYTKOVÉ ČÍSLO  
— obdoba přírůstkového čísla s tím rozdílem, že 

toto číslo se přiřazuje titulu při jeho vyřazení 
z evidence knižních titulů. 

6.   ÚBYTKY Z KNIHOVNÍHO FONDU  
 -  KNIHY  —  počet knih, které celkově ubyly z knihovního fondu 
 - PERIODIKA —  obdobný význam jako u knih 
 - AUDIO_VIDEO —  stejné jako u knih a periodik 
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7.  AKTUÁLNÍ LICENCE PROGRAMU 
 —  informace o používané licenci programu 

 
 Na této kartě se nalézají údaje, které by obsluha programu neměla měnit, pro-
tože jsou  měněny automatizovaně samotným programem při evidenčních činnostech. 
Může se ovšem stát, že fyzické stavy v knihovně jsou rozdílné od evidenčních stavů, 
nebo je třeba nastavit výchozí hodnoty při zavedení systému do provozu. Potom je nut-
nost dané statistické údaje editovat. To zajistí příkazové tlačítko OPRAVIT , které umož-
ní údaje, které byly pouze pro čtení, editovat a následně uložit. 
UPOZORNĚNÍ – využívat pouze v nezbytných případech. 

 Pohyb a práce se vstupním  formulářem jsou stejné jako ve všech ostatních 
editačních formulářích (viz kapitola 5.3.) 
 
 
 

6.8. NÁPOVĚDA 

 
 

Tato volba menu obsahuje tři následující nabídky: 
1.   Vyvolání – F1 
2.   Obsah – Ctrl+F1 
3.   O aplikaci 
 
 

6.8.1. Vyvolání – F1 

Tato nabídka spustí nápovědu k programu WIN_KNIHOVNA . Tuto nápovědu 
je možné spustit kontextově (k prováděné akci, nebo zobrazenému formuláři) přímo 
pomocí „horké“ klávesy F1. Tento způsob spouštění nápovědy (helpu) je standardizován 
pro všechny úlohy pracující pod operačními systémy WINDOWS a ani v tomto progra-
mu se její používání nikterak neliší od zažitých zvyklostí. Použitá nápověda je typu html, 
což umožnilo autorům programu použít ve vlastním textu nápovědy i obrázky, které lépe 
a názorněji dokumentují popisovaný problém. 
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6.8.2. Obsah – CTRL+F1 

Touto volbou se spustí stejná nápověda jako v předchozím popisovaném bodě, 
pouze s tím rozdílem, že nejsou zobrazeny jednotlivé položky rejstříku nápovědy, ale je 
zobrazen celý kompletní obsah  nápovědy. Z obsahu si pak uživatel může vybrat kon-
krétní kapitolu, případně její podkapitoly. 

 
 

6.8.3. O Aplikaci 

Touto volbou se zobrazí základní informace o typu aplikace, její verzi, autorovi 
a případně kontaktu na něho. 
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