
Ako sa prihlásim do svojho čitateľského účtu.

Na webovej stránke Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického
v Michalovciach kliknite na záložku Fondy a katalógy.

Vlastnik
Čiara



Po rozbalení záložky kliknite na  Katalóg našej knižnice a následne

Vlastnik
Elipsa



ďalším kliknutím na Odkaz na katalóg našej knižnice.

Vlastnik
Elipsa



Zobrazia sa vám stránky online katalógu s možnosťou                                           
Prihlásenia sa do svojho čitateľského účtu. Po kliknutí Prihlásenie                     

sa vám otvorí prihlasovacia stránka.

Vlastnik
Čiara



Každý čitateľ dostane pri svojej registrácii do 

knižnice čitateľský preukaz s čiarovým kódom, ktorý 

je aj heslom pre vstup do čitateľského účtu.

Heslo je vytvorené z dátumu narodenia RRMMDD 

(rok, mesiac, deň) a iniciálok priezviska a mena 

čitateľa. V prípade Zuzany Jurkovej (vzor), ktorá sa 

narodila 01. 01. 1950 je heslo 500101JZ.



Na prihlasovacej stránke zadajte svoje údaje – užívateľské meno 
je čiarový kód čitateľského preukazu a heslo.  

Kliknite na Prihlásenie.

Vlastnik
Elipsa



Po správnom zadaní prihlasovacích údajov sa vám zobrazí váš 
čitateľský účet po kliknutí na Moje konto.

Vlastnik
Čiara



Aké možnosti máte vo svojom čitateľskom účte?

Prehľad o vypožičaných knihách o dátume ich vrátenia, miesta 
a počte predĺžení. Informáciu o nezaplatených poplatkoch 

nájdete v záložke Účet,                                                                     
v Histórii zoznam prečítaných kníh.                                     

V Kontaktoch máte možnosť zmeniť prístupové heslo                         
do svojho čitateľského účtu.



Ak máte na svojom účte knihy, ktorým už uplynula výpožičná 
lehota označte  knihu, ktorú chcete predĺžiť a potvrďte 

Predĺžiť. Kniha môže byť predĺžená trikrát. 

Vlastnik
Elipsa

Vlastnik
Čiara

Vlastnik
Čiara



Ďalšou možnosťou, ktorú môžete využiť je rezervácia 
vypožičaného titulu ak do okienka Hľadať napíšete názov  

alebo meno autora požadovaného dokumentu. 

Vlastnik
Elipsa

Vlastnik
Čiara



Z vyhľadávaných termínov si vyberieme ten správny a kliknutím naň si 
zobrazíme podrobnosti.

Vlastnik
Obdĺžnik

Vlastnik
Čiara



Kliknutím na Rezervacia sa vám zobrazí Žiadanka na požadovaný 
titul.

Vlastnik
Elipsa



Po skontrolovaní správnosti údajov Žiadanku potvrdíme alebo 
zrušíme.

Vlastnik
Elipsa



Ak je požadovaný dokument dostupný, nachádza sa v knižnici, 
systém vám neumožní rezerváciu.

Dokument si môžete vypožičať osobne pri najbližšej návšteve  
knižnice.

Po ukončení práce v čitateľskom účte je potrebné sa zo systému 
Odhlásiť.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese

zkgz@zkgz.sk

mailto:zkgz@zkgz.sk
Vlastnik
Čiara




