Manual da Biblioteca Online

Como aceder à Biblioteca Online do Centro de Língua Portuguesa em Praga?
•
•

Pode aceder à nossa Biblioteca Online no link: https://clppraga.libib.com/.
O sistema é disponível apenas em inglês.

Como consultar o catálogo da Biblioteca Online?
•
•
•

•

Para procurar um documento específico coloque o nome do autor ou do livro na
linha “search”.
Para procurar os documentos segundo um tema veja o ícone “Tag list”.
O católogo conte o nosso fundo de livros de ficção. Para requisitar um manual, um
filme no DVD ou uma música no CD, contate-nos por email
biblioteca@institutocamoes-praga.cz.
O sistema da Biblioteca Online permete consultar o catálogo sem registo. No
entanto, o registo é necessário para aceder a um espaço pessoal e colocar pedidos
de reserva.

Como registar-se no sistema da Biblioteca Online?
•

•

Se já visitou a nossa biblioteca e indicou-nos o seu email está automaticamente
registado no sistema da Biblioteca Online. Pode aceder ao sistema através do
ícone “Patron Login” e depois clicar no “Need Password?”. Irá receber uma nova
palavra-passe no seu e-mail.
Caso queira visitar a nossa biblioteca pela primeira vez contate-nos por email
biblioteca@institutocamoes-praga.cz.

Como colocar pedidos de reserva no sistema da Biblioteca Online?
•
•
•
•
•

Se quiser colocar pedido de reserva, escolhe o documento e clique no “Add Hold”.
Os documentos selecionados aparecem em baixo da página. Para confirmar a
escolha clique no “Complete” e “Submit”.
Pode verificar no seu espaço pessoal “Patron Page” que os documentos
selecionados aparecem entre os “Current Holds”.
Se quiser cancelar a sua reserva, basta clicar no “Release Hold”.
Os documentos reservados estarão disponíveis para requisitar a partir do
próximo dia, segundo o horário de funcionamento da biblioteca, por um período
de uma semana.

Como controlar os seus empréstimos?
•
•

Pode controlar os seus empréstimos no espaço pessoal “Patron Page”. Os
documentos emprestados aparecem na lista “Your Active Items”.
O sistema da Biblioteca Online permete renovar por uma vez os documentos
emprestados ao clicar no ícone “Renew”.

Caso tenha problemas com o uso de catálogo, contate-nos por email
biblioteca@institutocamoes-praga.cz.

