Návod na půjčování e-knih
Tip pro čtenáře: Je – li kniha v papírové podobě, kterou jste si chtěli u nás vypůjčit, již půjčená a
nechcete čekat, až ji čtenáři před vámi vrátí (u některých titulů, které jsou vícenásobně
rezervovány, to může trvat poměrně dlouho), je řešením půjčit si knihu v elektronické formě
(samozřejmě pokud je titul vydán rovněž jako e-kniha).

Půjčování e-knih je z hlediska autorských práv problematické, je možné jen na základě licenčních
smluv. Naše knihovna uzavřela smlouvu se společností Ereading a naši čtenáři tedy mají možnost si
do svých zařízení stahovat knihy distribuované touto firmou. Jejich počet se stále zvyšuje,
v současnosti přesahuje 7 000 titulů, včetně novinek a bestsellerů.
Půjčené knihy nelze číst na libovolné čtečce, ani v počítači, ale jen na tabletech, telefonech, a
obdobných zařízeních se systémem iOS nebo Android, případně na čtečkách dodávaných společností
Ereading. Na těchto zařízeních musí být nainstalována aplikace Ereading.
Nezbytné je zřízení účtu u Ereadingu. Na stránkách https://www.ereading.cz/ kliknu na ikonu
REGISTROVAT, zde uvedeme svůj email a zvolíme heslo. Důležité je, aby tento email byl totožný s tím,
který máme registrovaný v knihovně. Po odkliknutí „Registrovat“ je účet u Ereadingu hotový. Nyní
můžeme stránky ereadingu opustit.
Vlastní půjčování:
Na stránkách naší knihovny vybereme katalog Carmen a přihlásíme se do něj jako čtenář. V katalogu
najdu požadovanou e-knihu. Klikneme na Půjčit e-knihu, dále pak Vyžádat si e-knihu. Objeví se
hlášení:
Gratulujeme Vám !
Podařilo se Vám provést výpůjčku elektronického dokumentu, výpůjčka je dostupná pouze na zařízení od společnosti eReading.cz nebo v
aplikaci eReading.cz na zařízeních s Android nebo iOS.
Pokud nejste přihlášeni, pokračujte na Stáhnout e-knihu na e-Reading.cz
Výpůjčka elektronického dokumentu je platná do : xxxxxxxxxx

Takže nyní musíme jít na stránky ereadingu https://www.ereading.cz/ a zde se přihlásíme (ikona
PŘIHLÁSIT, použijeme email a heslo). Po přihlášení se (na stejném místě jako bylo PŘIHLÁSIT) objeví
ikona eKNIHOVNA. Když na ni klikneme, objeví se MOJEEKNIHOVNA a zde již obálka námi vybrané
e-knihy.
Zároveň je tato obálka zobrazena ve vašem čtecím zařízení v aplikaci ereading (obrázek) v oddíle
ONLINE. Klikneme na ni a aplikace se dotáže, zda si přejeme knihu stáhnout. Po kliknutí na Stáhnout
je kniha nahrána ve čtecím zařízení a je jí možné číst, a to po dobu 21 dní, poté přestane být čitelná.
Počet e-knih, které si lze současně vypůjčit, je omezen na 2.

