
On-line katalog Carmen
Návod na vyhledávání v on-line katalogu knihoven NPÚ



• 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
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Přístup na hlavní stránku katalogu 

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


Vyhledávání v centrální katalogu 
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Po otevření on-line katalogu vstoupíme do centrálního katalogu pro všechny knihovny – viz šipka. 



Vyhledávání v centrálním katalogu 
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V katalogu lze vyhledávat prostřednictvím:

 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
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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.



Jak zjistím, kde si mohu dokument vypůjčit?
Při vyhledávání v centrální katalogu musíme mít na paměti, že procházíme

všechny fondy pracovišť najednou.

Je tedy dobré navštívit stránky dané knihovny a seznámit se s jejich

výpůjčním řádem.

Pokud jsme tedy např. z Prahy chceme si půjčit konkrétní titul, musíme se

podívat do rozpisu svazků, kde vidíme konkrétní knihovny, které svazek vlastní.

Titul uvedený jako příklad vlastní knihovna na (viz šipka) Generálním ředitelství

v Praze a územní odborné pracoviště v Praze. Titul je tedy dostupný v Praze a

mohu navštívit konkrétní knihovnu.

Pokud je titul dostupný pouze v jiné knihovně, mimo mou lokalitu, je

nejvhodnější o něj zažádat prostřednictvím služby MVS v nejbližší knihovně

NPÚ nebo místní knihovně. Případně kontaktuji příslušného zaměstnance

knihovny a domluvím se na osobní návštěvě.
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Seznam knihoven NPÚ je dostupný zde.

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/sluzby/knihovny-npu


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



Výběr konkrétní knihovny
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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 konkrétní knihovnu viz šipka.



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

