
On-line katalog Carmen
Návod na vyhledávání v on-line katalogu v knihovně Generálního 

ředitelství



Knihovna Generálního ředitelství NPÚ

• Kontakt:

gnr.knihovna@npu.cz

tel. +420 257 010 623

• Adresa: 

Liliová 219/5, Praha 1 – Staré 
Město

• Webová stránka knihovny 
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mailto:gnr.knihovna@npu.cz
https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/knihovna


Výpůjční řád knihovny 

• Půjčování z knihovního fondu je bezplatné.

• Půjčování jen evidovaným čtenářům pro vyplnění přihlášky.

• Typy výpůjček: prezenční, absenční a trvalá.

• Půjčování dokumentace externím badatelům mimo badatelnu je 
zakázáno.

• Knihovní řád 

• Badatelský řád NPÚ
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https://www.npu.cz/gr/knihovna/knihovni-rad-npu-up-2010.pdf
https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/sluzby/archivni-fondy-a-fotoarchivy/P_1_badatelsky rad.pdf


Přispívající pracoviště do katalogu GnŘ

• Oddělení knihovny GnŘ (především monografie, periodika, články).

• Sbírky fotografické a jiné dokumentace.

• Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských 
zpráv.
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• Knihovní katalog Carmen funguje jako centrální katalog pro všechna 
dokumentační pracoviště NPÚ (knihovny, fotoarchivy a sbírky jiné 
dokumentace).

• V katalogu lze prohlížet kompletní evidenci ze všech pracovišť a nebo 
dle jednotlivých pracovišť.
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Co zde naleznu?

• Monografie, periodika, články

• Plánovou dokumentaci

• Průzkumy, posudky, zprávy

• Restaurátorské zprávy

• Fotografickou dokumentaci

• Ikonografickou dokumentaci

• Studentské práce

• Speciální dokumenty

6



Přístup na hlavní stránku katalogu 

• https://iispp.npu.cz/carmen/
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https://iispp.npu.cz/carmen/


Vyhledávání v konkrétní knihovně 
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Po otevření on-line katalogu vstoupíme do centrálního katalogu pro všechny knihovny, pro výběr konkrétní 
knihovny si musíme vybrat v šedé liště „KNIHOVNY“ a zvolit si „Generální ředitelství“ viz šipka.



Vyhledávání v katalogu 
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V katalogu lze prostřednictvím pomocí:

 jednoduchého vyhledávání (autor, název, aj.) – stačí zadat do vyhledávacího okénka,
 pokročilého vyhledávání,
 kombinovaného.

Pro zpřesnění výsledku 
hledání si zde můžeme 
vybrat požadovaný typ 

dokumentu.



Jednoduché vyhledávání
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Vyplněný název 
monografie.

Zpřesnění typu 
vyhledávaného 

dokumentu 
„monografie“

Výsledek vyhledávání



Pokročilé vyhledávání

• Pokročilé vyhledávání je podobné jednoduchému vyhledávání, jen lze 
vyplnit více polí.
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Kombinované vyhledávání
• Pokud máte složitější dotaz, můžete použít kombinované vyhledávání.

• V kombinovaném vyhledávání si můžeme volit libovolná pole podle 
roletek.
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Řazení výsledků vyhledávání

13

Pomocí roletky si můžeme 
zvolit:
1. počet výsledků,
2. řazení podle relevance, 

názvu, roku vydání,…

Výsledky si můžeme dále
zpřesňovat podle kritérií v
pravém sloupci.

Údaj o dostupnosti.

Pro více informací, kde si 
dokument mohu půjčit je 
nutné rozkliknout červený 

název knihy.



Informace o dostupnosti 
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• Dostupnost knihy zjistím buď ve
výsledcích vyhledávání nebo u
jednotlivého svazku viz šipka.

U jednotlivých dokumentů je třeba
kontrolovat si také místo uložení viz
další snímek.



Informace o dostupnosti –
místo uložení 

V rámci Generální ředitelství přispívá do katalogu také
Sbírka plánové dokumentace a Sbírka fotografické
dokumentace, proto:

• je důležité se podívat, kde je dokument
uložen,

• pokud chci dokument z tohoto pracoviště,
musím kontaktovat příslušného zaměstnance
a domluvit se s ním na návštěvě badatelny
této sbírky.
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Propojení záznamu na Památkový katalog
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Některé záznamy, většinou týkající se konkrétního 
objektu, jsou napojeny na Památkový katalog, kde 
se o nich můžeme dozvědět více informací. 

Propojení nalezneme u záznamu v záložce „vazby“ 
a kliknutím na číslo u „Památkový katalog“ 
budeme odkázáni na příslušný stránku objektu.



Další možnosti vyhledávání
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Vyhledání podle 
rejstříků.

Vyhledávání podle různých 
klíčových slov, která jsou 

momentálně nejvyhledávanější.



Novinky v knihovně
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Vybereme si v šedé horní liště „Novinky“.
Opět se nám zobrazí dokumenty, které
jsou nově zpracované na všech
pracovištích NPÚ.



Sbírka fotografické dokumentace

• Webová stránka 

• e-mail: gnr.sbirkafoto@npu.cz

Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv

• Webová stránka

• e-mail: gnr.sbirkaplanu@npu.cz
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https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/sbirka-fotograficke-dokumentace
mailto:gnr.sbirkafoto@npu.cz
https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/sbirka-planu-stavebnehistorickych-pruzkumu-a-restauratorskych-zprav
mailto:gnr.sbirkaplanu@npu.cz


Památkové databáze 

• Památkový katalog

• Geoportál památkové péče

• Informační systém o archeologických datech (ISAD)

• Metainformační systém

• Webový portál historických fondů 

• Databáze restaurátorských prací

• Zprávy památkové péče
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https://pamatkovykatalog.cz/
https://geoportal.npu.cz/web
http://isad.npu.cz/
https://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm
https://histfondy.npu.cz/
https://zpp.npu.cz/restaurovani
https://zpp.npu.cz/restaurovani

