Návod na půjčování e-knih
(s využitím části textu obecného návodu na stránkách https://pujcovanieknih.cz, 1. 10. 2020)

1. Půjčené e-knihy je možné číst na zařízení (tabletech, čtečkách, telefonech
apod.) se systémem Android nebo iOS. Službu půjčování e-knih nelze
využít na některých (i dosti rozšířených) čtečkách, např. Kindle,
PocketBook apod.
2. Předpokladem je, že jste registrovaný čtenář knihovny a v knihovně jste
uvedl svou mailovou adresu.
3. Dále je potřeba být registrovaný na portále Palmknihy, příp. eReading
(společnost eReading se sloučila se společností Palmknihy, dnes vše
probíhá na portále Palmknihy, ale vše co bylo pod eReadingem je stále
funkční). Pokud ještě nejste registrován, zaregistrujte se na stránce
www.palmknihy.cz (tlačítko „Registrace“ vpravo nahoře). Při registraci je
nutné uvést stejnou e-mailovou adresu jako v knihovně.
4. Nainstalujte si do čtecího zařízení aplikaci, která půjčování e-knih
podporuje. V současné době máte pro Android i pro iOS k dispozici dvě
možnosti – aplikaci eReading.cz (to je starší aplikace používaná od
začátku projektu výpůjčky) nebo aplikaci Palmknihy (nově vyvíjená
aplikace, výhledově aplikaci eReading.cz nahradí). Obě aplikace je možné
používat souběžně, i na jednom zařízení (může se stát, že některá kniha
vypadá v nové aplikaci lépe než ve staré, ale také se může stát, že
některá e-kniha zatím nejde v nové aplikaci otevřít).
5. Přihlaste se do online katalogu knihovny a u požadovaného titulu klikněte
na tlačítko „Půjčit e-knihu“. Po odsouhlasení podmínek výpůjčky máte
hotovo. Titul se obratem automaticky přiřadí k vašemu profilu na portálu
Palmknihy a naleznete jej také v nainstalované mobilní aplikaci
v telefonu/tabletu/čtečce.
o

aplikace eReading.cz: na záložce „Online“ kliknete na náhled obálky,
načež se e-kniha stáhne do zařízení, objeví se na záložce „Místní“ a
můžete číst

o

aplikace Palmknihy: v sekci „Moje e-knihy“ kliknete na náhled
obálky a následně na tlačítko „Číst“, načež se e-kniha stáhne do
zařízení a můžete číst.

Po 31 dnech výpůjčka expiruje, ze zařízení se automaticky smaže.
Pokud e-knihu za 31 dní nestihnete přečíst, můžete si ji půjčit znovu na
dalších 31 dní (stejným postupem, jako když si ji půjčujete poprvé). Je
možné mít současně vypůjčené a rozečtené 3 e-knihy.
Připojení k internetu je zapotřebí pouze pro jednorázové stažení eknihy, po celou dobu jejího čtení můžete být offline. Půjčování e-knih
nabízíme čtenářům zdarma v rámci standardního členského poplatku,
knihovna platí za každou výpůjčku poplatek společnosti Palmknihy.

---------------------------------------------

Pro všeobecné seznámení s problematikou půjčováné e-knih
doporučujeme stránky https://pujcovani-eknih.cz, kde jsou m.j. probrány
technické i ekonomické aspekty půjčování e – knih a kde najdete také
odpovědi na často kladené otázky.

