
Charakteristika

- jednoduchý a prehľadný katalóg určený na prácu s digitálnymi zbierkami SNK

- prehliadanie digitalizovaných kníh, časopisov, máp, hodobnín a rukopisov

- katalóg ponúka mnoho užitočných nástrojov určených na prácu s dokumentom

Prístup

- prístup ku Katalógu digitálnej knižnice na onk.snk.sk alebo cez webové stránky Slovenskej národnej knižnice

- Katalóg digitálnej knižnice je optimalizovaný na rôzne verzie prehliadačov - pre používanie je potrebné mať prehliadač s podporou 
najnovších štandardov. Katalóg je plne funkčný v prehliadači IE 11 a v posledných verziách prehliadačov Edge, Firefox, Chrome , Safari ako 
aj v mobilných zariadeniach



Základné vyhľadávacie pole
- kliknutím na “Vyhľadať” sa
zobrazí celý obsah katalógu bez 
zadania hľadaného výrazu



Registrácia a prihlásenie používateľa

1. Kliknúť na možnosť “PRIHLÁSIŤ” alebo “REGISTROVAŤ“

2. Nový používateľ - registrácia používateľa

- nový používateľ sa môže registrovať pomocou formulára (meno, priezvisko, email a heslo) alebo prostredníctvom sietí          

- Facebook a Google

- heslo musí obsahovať najmenej osem znakov (veľké a malé písmená, aspoň jeden špeciálny znak a jedno číslo)

- Po registrácii si systém overí používateľa prostredníctvom overovacieho mailu, kde je potrebné kliknúť na odkaz s overením ma ilu

3. Registrovaný používateľ – prihlásenie používateľa do svojho konta



Obsah katalógu - Dokumenty

Vyhľadávanie dokumentov v konkrétnom poli

Možnosti zoradenia
dokumentov

Typy dokumentov a možnosti triedenia



Obsah katalógu - Dokumenty

Vyhľadanie konkrétneho výrazu - napríklad konkrétneho autora



Obsah katalógu - Dokumenty

Vyhľadanie konkrétneho výrazu – napríklad konkrétneho autora

- do vyhľadávacieho poľa stačí zadať začiatok slova – mena

a následne zobrazí možnosti so zadaným základom slova



Vyhľadávanie

Vyhľadávanie podľa zadaného výrazu

- vyhľadávanie v názvoch digitalizovaných dokumentov
- vyhľadávanie v plnom texte dokumentov



Vyhľadávanie

Vyhľadávanie s ponukou automatického
doplnenia textu



Nie je potrebné zadávať výraz, kliknutím na “Vyhľadaj” sa zobrazí celý obsah katalógu



Možnosti Katalógu digitálnej knižnice



Možnosti filtrovania výsledkov

Filter sa zruší kliknutím na jeho názov
Všetky filtre sa zrušia kliknutím na



Možnosti filtrovania typu dokumentov – knihy



Možnosti filtrovania typu dokumentov – mapy



Možnosti zoradenia výsledkov vyhľadávania



prejsť na predchádzajúcu stránku

priblížiť / oddialiť

prispôsobiť obrazovke

zapnúť zobrazenie na celú obrazovku

otočiť doprava

dvojstránkový režim

vybrať text

výrez obrázkov

prejsť na ďalšiu stránku

Práca s dokumentom



Práca s dokumentom

dvojstránkový režim



Práca s dokumentom
vybrať text



Práca s dokumentom

výrez obrázkov



metadáta dokumentu citácia celého dokumentu alebo vybranej stránky zdieľať dokument alebo vybranú stranu

Práca s dokumentom



príprava na tlač stiahnuť PDF JPEG stránky textový prepis stránky

Práca s dokumentom



príprava na tlač

- možnosť tlač len pri verejných 
dokumentoch

- maximálny počet strán 100

- možnosť vybrať si strany, ktoré chcete 
tlačiť v rozsahu od – do

- systém pripraví požadované strany pre tlač, 
následne zobrazí vo Vašom prehliadači 
dokument, ktorý si môžete vytlačiť 
prostredníctvom bežnej funkcie, teda 
stlačením tlačidiel Ctrl + V

Práca s dokumentom



stiahnuť PDF

- možnosť stiahnuť PDF len pri verejných 
dokumentoch

- maximálny počet strán 100

- možnosť vybrať si strany, ktoré chcete stiahnuť 
v PDF v rozsahu od – do

- systém pripraví požadované strany do súboru 
PDF, ktorý následne nájdete vo vašich 
stiahnutých dokumentoch 

- na čítanie týchto súborov je potrebný program 
Adobe reader

Práca s dokumentom



JPEG stránky

- možnosť stiahnuť si konkrétnu stranu vo formáte JPEG

- ukážka JPEG stránky sa zobrazí na novej karte prehliadača

- len pri verejných dokumentoch

Práca s dokumentom



textový prepis stránky

Práca s dokumentom



Práca s dokumentom
vyhľadávanie v dokumente

príklad: 
vyhľadať
slovo
“loktibrada” v 
dokumente

prechádzať všetky strany, pričom strany, na ktorých sa 
nachádza vyhľadávané slovo sú zvýraznené

vymazať výsledky vyhľadávania a zobraziť všetky stránky

prechádzať len tie strany, na ktorých sa nachádza
vyhľadávané zvýraznené slovo



Všetky Vaše názory, komentáre a pripomienky k novému Katalógu digitálnej 
knižnice privítame na SLUZBY@SNK.SK


