
Zmeny a novinky v systéme Biblib do verzie 
3.28.0 

 
Trieda / Triedy 

1. Do menu knižnice pribudlo tlačidlo “Správa tried”, ktoré umožňuje vytvárať, 
upravovať, mazať  a spravovať triedy, ktoré navštevujú vašu knižnicu. 

2. Triedy sa pridávajú pomocou mikro formulára, kde je možné zadať názov školy 
(ak knižnicu navštevujú triedy z viacerých škôl) a označenie ročníka triedy. 
Založené záznamy tried sa zobrazujú v tabuľke Zoznam tied, ktorá je prioritne 
usporiadaná podľa čísla triedy. Nad zoznamom je možné spustiť funkciu 
“Posunúť ročník”. Akcia posunie všetky triedy o ročník vyššie. Napr. 1. A bude po 
zmene 2. A. Každú triedu je možné upravovať, zmazať alebo zobraziť jej detail. 
 

 
 

3.  Kliknutím na Názov triedy alebo akciu “Detail triedy” z ponuky, sa zobrazí okno s 
detailmi triedy (triedne štatistiky, pole na vrátenie výpožičiek alebo filtrovanie 
žiakov, zoznam žiakov triedy). 



 
4. Nad tabuľkou žiakov (celou triedou) je možné spustiť funkciu Prolongácie. 

Klikom na meno žiaka je užívateľ presmerovaný do čitateľskej karty v novom 
okne. 

5. Žiaka je možné pridať do triedy v karte čitateľa, výberom cez ponuku “Trieda 
žiaka” (len pri zvolenej kategórií “Dieťa do 15 rokov”) 
 

 



Čitateľ 
Poplatky - ak naúčtujete poplatok čitateľovi, tento poplatok budete môcť upraviť len 
dovtedy, pokiaľ neopustíte prácu s daným čitateľom. Po opustení je možné poplatok už 
len stornovať vymazaním, ktorý je realizovaný formou protipoložky. 
 
Novinky a zmeny v zoznamoch 
Nové zoznamy - do našej databázy pribudli zoznamy pre entity osôb a inštitúcií, 
ktoré sú dostupné vo vašej knižnici v hornej ľavej časti menu v sekcií zoznamy. Týmto 
entitám je možné taktiež nahrať obálku / profilovú fotografiu, vyhľadávať diela, ktorých 
boli tvorcom alebo vydavateľom, editovať ich údaje, nahlasovať duplicity, ktoré bude 
následne administrátor SVOP potvrdzovať. Osoby obsahujú tiež kľúčové slová a žánre, 
podľa ktorých môžete nájsť osoby zaoberajúce sa podobnou problematikou. 
 
Nahlásenie duplicity 
V detaile každého záznamu pribudla možnosť nahlásiť duplicitu. Pre nahlásenie 
duplicity je nutné zadať URL adresu duplicitného záznamu (záznamu, s ktorým je 
aktuálny záznam duplicitný). Nahlásené duplicity budeme postupne deduplikovať. 
 

 
 

 
 



Novinky a zmeny v čitateľskej karte 
1. Do karty čitateľa za meno a kategóriu sme pridali informačný text o veku 

čitateľa. Ak je vek pre čitateľskú kategóriu “Dieťa do 15 rokov” prekročený, je 
text zvýraznený červenou farbou. 

2. Prebehla dizajnová úprava hlavičky s informáciami o čitateľovi (redukcia údajov). 
 
 

Prihlasovanie 
Pre rýchlejšie prihlasovanie sme pridali možnosť prihlásiť sa cez Google účet. 

 
Košíky 

1. Pribudla možnosť okamžitého odoslania noviniek vo fonde všetkým čitateľom, 
ktorý majú v nastaveniach povolené zasielanie noviniek vo fonde emailom. 

2. Pribudla možnosť zverejniť košík - po zverejnení je košík dostupný každému, kto 
pozná URL linku.  
 

 
Obálky 
Pre ešte krajšie obálky kníh, fotografie autorov a logá inštitúcií sme pridali možnosť 
obrázok pred nahratím upraviť . Obrázok je možné orezať, otáčať, posúvať alebo 
približovať a zmenšovať. 
 

 
 

Zobrazovanie chýb 
1. Panely obsahujúce text chyby boli nahradené červeným podsvietením prvku, 

ktorý obsahoval chybu. Text zobrazíte prejdením myšou nad prvok a chvíľu 
počkajte. 
 



Priama tlač 
1. V tlačových zostavách pribudla nová položka tlače 

 

 
 

2. Po nainštalovaní programu na počítač, ktorý má pripojenú tlačiareň, alebo ju 
zdieľa, sa do programu prihláste rovnakou emailovou adresou, akú používate v 
systéme Biblib. Zvolíte tlačiarne, ktoré chcete aby boli dostupnú pre tlač. 

 
3.  V tlačových zostavách ich budete mať automaticky dostupné. 



 
 
Ostatné 

1. Pribudlo filtrovanie pre zoznam zapojených knižníc 
2. Výkazy knižnice - nové a upravené dáta 
3. Rozšírené hľadanie - dostupné aj pre inštitúcie a osoby 
4. Zrýchlenie načítavania stránok - optimalizácia JS a CSS 
5. Oprava drobných chýb a dizajnu 
6. Zverejnenie knižnice - pre platené profily je možné nastaviť knižnicu ako 

neverejnú - nebude sa ukazovať v dostupnosti, ani fazetách, pokiaľ prihlásený 
užívateľ nie je čitateľom, alebo administrátorom tejto knižnice. 
 
 

Tím Biblib / Infogate 


