PŘIHLÁŠENÍ DO ČTENÁŘSKÉHO KONTA
.
1. Katalog Knihovny Sezimovo Ústí najdete zde: https://katalog.mkta.cz/library/sezimovousti/
https://knihovnasu.tritius.cz/
2. V pravém horním rohu se můžete přihlásit do čtenářského konta.

3. Číslo čtenáře najdete na průkazce, pokud jste v přihlášce uvedli e-mail, můžete se přihlásit i s jeho pomocí. PIN
se skládá z data narození ve tvaru RRMMDD. Pokud jste se tedy narodili např. 5. 12. 1990, PIN bude: 901205.
PIN (heslo) si po přihlášení můžete změnit.

4. Po přihlášení vidíte v pravém horním rohu vaše jméno a můžete si rozkliknout nabídku. V nabídce Změna heslo
se můžete změnit PIN (heslo) k přihlašování do čtenářského konta. V nabídce Moje poplatky vidíte, do kdy

máte platnou registraci v knihovně. V poli Osobní údaje vidíte přehled informací, které o vás knihovna má,
kontaktní údaje jako je e-mail, telefonní číslo a kontaktní adresa můžete přímo v této nabídce změnit, nebo
smazat.

5. Nastavení
V položce Nastavení si můžete vybrat, v jakém jazyce chcete katalog a jaký si přejete mít jeho vzhled. Dále si můžete
vybrat, jaké informace si chcete nechat zasílat e-mailem (SMS zprávami odesíláme pouze oznámení o splněných
rezervacích/objednávkách a upomínky). Oznámení o novinkách je e-mail, který chodí 1 za týden a obsahuje přehled
nových knih, audioknih, her a dalších dokumentů v našem fondu. Odesílání hromadných oznámení jsou informace
o akcích knihovny, popř. uzavírkách knihoven – tento e-mail posíláme přibližně 1 za měsíc.

6. Moje výpůjčky
V této oblasti si můžete prodloužit výpůjčky, popř. se podívat, jaké knihy, audioknihy a další dokumenty máte
vypůjčené a do kdy. Přes tlačítko Prodloužit (u jednotlivých položek) nebo Prodloužit vše si můžete prodloužit
výpůjčky. Pokud nebude možné výpůjční dobu prodloužit (např. z důvodu překročení max. výpůjční doby, nebo je
na dokument rezervace) nezmění se datum, do kdy je výpůjčka platná. Také vidíte, odkud máte knihy vypůjčeny – zda
z Knihovny Školní náměstí, nebo z Knihovny Městský úřad. Nezapomeňte, že knihy si můžete půjčit i vrátit kdekoliv a
také si je kamkoliv objednat (jako rezervaci nebo objednávku).

7. Moje objednávky
V nabídce Moje objednávky najdete přehled zarezervovaných knih, nebo knih objednaných (odložených z poličky).
V přehledu vidíte i jestli jsou vaše objednávky již připravené k vyzvednutí. Objednávky a rezervace zde také můžete
zrušit.

