
Krajská vědecká 
knihovna v Liberci

Zkušenosti 

s e-knihami, 
vzdálená registrace 
a mojeID



…z ankety v roce 2015
• E-knihy bych ráda využívala, ale nevyhovuje mi program, zvolila 

bych jiný např. Kindl nebo Ibook.

• Půjčování e-knih: vzhledem k tomu, že vlastním čtečku KINDLE
a zatím nelze tuto čtečku využívat k půjčování e-knih, byla bych 
ráda za tuto možnost.

• Je mi líto, že e-knihy nejdou zatím přenést do čtečky zn. Kindl.

• Výpůjčky e-knih: nemám čtečku Ereading, ale Kindle, tudíž si 
nemohu půjčovat e-knihy, proto bych ocenila změnu v tomto 
směru, ale současně chápu, že to nemusí byt jednoduchý či 
laciný proces.



…z ankety
• Půjčování e-knih - stále očekávám, že v "dohledné" době si budu 

moci pomocí internetového připojení stáhnout do čtečky 
příslušnou knihu a nebudu limitována typem čtečky. No snad se 
někdy dočkám :-)

• Službu výpůjčky e-knih zatím neužívám, protože se mi nelíbí 
právě čtečka pro toto určená jako jediný druh. Nejsou na ni 
dobré reference, ráda bych používala jinou. 

• e-knihy by měly být ke stažení do jakýchkoli zařízení (telefon, 
tablet)

• půjčování e-knih nevyužívám, protože zařízení na čtení e-knih 
vlastním. Ráda bych si e-knihy půjčila do svého zařízení.



…z ankety
• nevyhovuje mi možnost půjčit si pouze 2 e-knihy najednou. 

Hodně čtu knihy v elektronickém formátu, a 2 knihy na měsíc 
jsou pro mne málo. Vyhovovalo by mi, kdyby bylo možné 
vypůjčit si více e-knih najednou, nebo existovala možnost vrátit 
e-knihu dříve než po uplynutí 21 dní. Takto je systém málo 
pružný

• rozšíření titulů s možností výpůjčky e-knih

• přivítám více e-knih

• v oblasti ekonomie a managementu je odborná knihovna spíše 
slabá, chybí zejména aktuální publikace a celkově v této oblasti 
publikace rychle stárnou, řešení se nabízí v podobě e-knih



…z ankety
• rozšířit nabídku e-knih

• Více E-BOOKS v nabídce k zapůjčení prosím!

• Nemám čtečku e-knih, ale využila bych ji velice, takže asi bych 
uvítala možnosti půjčení na delší dobu.



…z ankety
• až na ty e-knihy (asi to není problém kvkli) jsem s knihovnou 

velmi spokojena, děkuji

• Je škoda, že přístup k e-zdrojům je tak složitý.

• Byla bych ráda za více informací ohledně půjčování e-knih. 
Nějak se v tom neorientuji :-)

• Jsem spokojená se službami knihovny, nicméně by mne určitě 
zaujala informativní přednáška o tom, jak fungují e-knihy, 
jak s nimi pracovat, či jak funguje a jak využít databázi/katalog.



Aktuální přehled platforem

• EBSCO

• eReading.cz

• Flexibooks.cz

• Projekt e-knihy do každé knihovny

• Volné zdroje



platforma co nabízí jazyk licence
počet 

výpůjček

výpůjční 

lhůta

zařízení / operační 

systém

potřebný 

software

dostupnost /

zobrazení v katalogu

EBSCO

odborné publikace 

v AJ, české 

publikace 

nakladatelství 

Karolinum a 

Munipress 

angličtina 

čeština

1 přístup

3 přístupy

neomezeně

10 1-14

počítač

tablet

mobil

čtečka

(podpora ADE)

Adobe Digital 

Editions 

(offline čtení), 

pro online 

prohlížení nic

1. odkaz v záznamu knihy: 

WWW - Elektronická verze 

(plný text)

2. přes webové rozhraní 

EBSCO  (E-knihovna)

eReading.cz

beletrie, populárně 

naučná literatura - 

různí nakladatelé

čeština neomezeně 3 21

čtečka eReading 

(START2 a vyšší) 

mobil a tablet 

(Android, iOS)

aplikace 

eReading.cz

ikona v záznamu knihy:

flexibooks.cz

odborné publikace, 

okrajově populárně 

naučná literatura a 

beletrie, 

nakladatelé Grada, 

Portál, Fraus

čeština neomezeně 3 31

počítač (Windows)

mobil a tablet 

(Android, iOS)

softwarová 

čtečka 

Flexibooks

ikona v záznamu knihy:

E-knihy do 

každé 

knihovny

odborné publikace 

a beletrie 

nakladatelství 

Academia

čeština v knihovně
bez 

omezení
0 PC v knihovně nic

odkaz v záznamu knihy:

WWW - e-kniha 

(Elektronická verze 

dostupná pouze na 

počítačích v půjčovnách KVK 

v Liberci.)



Vyhledávání v katalogu



Nabídka e-knih



(první) e-výpůjčka

• registrace v knihovně
(založení čtenářského konta)

• registrace na daném 
portálu / platformě

• vhodné zařízení pro 
čtení e-knih

• instalace softwaru

• výpůjčka



eReading.cz
• registrace v knihovně a na portálu ereading.cz

• aplikace eReading.cz
Android - ke stažení zdarma na Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ereading.android)

iOS (Apple) - ke stažení zdarma na App Store
(https://itunes.apple.com/cy/app/ereading.cz/id692702134?mt=8)

• čtečky eReading.cz START2 a vyšší
tablety a mobily s operačním systémem 
Android (verze 2.4 a vyšší) a iOS (Apple)

stejny.mail@nutne.cz

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ereading.android
https://itunes.apple.com/cy/app/ereading.cz/id692702134?mt=8


Flexibooks
• registrace v knihovně a na portálu flexibooks.cz

• aplikace (čtečka) flexibooks
Android - ke stažení zdarma na Google Play
iOS (Apple) - ke stažení zdarma na App Store
Windows - ke stažení zdarma na flexibooks.cz

• zařízení s operačními systémy Windows, 
Android a iOS, 
tj. číst můžete na počítači, notebooku, tabletu či jiných mobilních 
zařízeních



EBSCO
• registrace v knihovně a účet na My EBSCOhost

• program Adobe Digital Editions - ke stažení 
zdarma na webu adobe.com
(http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions/download.html)

• zařízení s operačními systémy Windows, 
Android a iOS, čtečky, které podporují ADE,
tj. číst můžete na počítači, notebooku, tabletu či jiných 
mobilních zařízeních, ale také na některých čtečkách

http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions/download.html


Podpora (návody, tutorialy,…)



eReading Flexibooks EBSCO Celkem

2016 počet Kč počet Kč on-line off-line počet Kč

Leden 81 3 969 Kč 47 1 842 Kč 35 9 172 5 811 Kč

Únor 63 3 087 Kč 49 1 797 Kč 41 6 159 4 884 Kč

Březen 53 2 597 Kč 67 1 984 Kč 57 5 182 4 581 Kč

Duben 69 3 381 Kč 68 2 140 Kč 60 3 200 5 521 Kč

Květen 75 3 675 Kč 45 1 048 Kč 54 7 181 4 723 Kč

Červen 82 4 018 Kč 14 510 Kč 85 3 184 4 528 Kč

Červenec 96 4 704 Kč 21 603 Kč 19 0 136 5 307 Kč

Srpen 76 3 724 Kč 13 506 Kč 2 0 91 4 230 Kč

Září 74 3 626 Kč 15 489 Kč 41 3 133 4 115 Kč

Říjen 83 4 067 Kč 23 857 Kč 41 12 159 4 924 Kč

Celkem 752 36 848 Kč 362 11 776 Kč 435 48 1597 48 624 Kč



• EBSCO

• Nákup e-knih jako trvalá akvizice díky česko-
německému projektu Cíl 3/Ziel 3 

• Poměrně drahá záležitost

• Výběr titulů ve spolupráci s TUL v Liberci

• Publikace v angličtině, němčině a v češtině

• 524 titulů 



Top 10 – EBSCO, full text online – rok 2016
Psychiatrie a pedopsychiatrie 22

Vývojová psychologie Dětstvi ́a dospiv́ání 19

Surface modification of textiles. 19

The Early Childhood Curriculum: Inquiry Learning Through 
Integration 18

Biomaterials Science : An Introduction to Materials in 
Medicine 10

Kolektivni ́pamět́ : K teoretickým otázkám 10

Jak se vyrábi ́sociologická znalost 10

Emotion Measurement 9

The idea of humanity in a global era 9

Danish History, Books I-IX 9



Top 10 – EBSCO, full text off-line – rok 2016

Biomaterials Science : An Introduction to Materials in Medicine 5

Evaluating training programs : the four levels 5

The Early Childhood Curriculum: Inquiry Learning Through 
Integration 4
Education of the Child 3

The Black Book of Neuropsychology : A Syndrome-Based Approach 3

Migration history in world history : multidisciplinary approaches 3
Psychiatrie a pedopsychiatrie 2

Kolektivni ́pamět́ : K teoretickým otázkám 2
Arizace ceské kinematografie 2

Intensive Care Nursing : A Framework for Practice 2



Top 10 z portálu eReading – rok 2016

Bábovky / Radka Třeštíková 28

Ve službách zla / Robert Galbraith 13

Už budu! / Selma Lønning Aarø 13

Volání kukačky / Robert Galbraith 12

Hedvábník / Robert Galbraith 12

Stalker / Lars Kepler 11

Lovci hlav / Jo Nesbø 11

Ostrov Entry / Peter May 10

To prší moře / Radka Třeštíková 10

Dcera / Kiera Cassová 9



Top 10 z portálu Flexibooks – rok 2016

Vzorce lidství 8

Podnikatelský plán a strategie 7

Poruchy autistického spektra 6

Sítě 6

Sál smrti 5

Dějepis 7 5

Autoškola 5

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách 4

Stručný psychologický slovník 4

Občanská výchova 6 – nová generace 4



• Předregistrace a vzdálená registrace

• před první návštěvou knihovny je možné 
vyplnit předregistrační formulář

• předregistrace je platná 14 dní a lze si 
rezervovat vypůjčené dokumenty, objednávat 
ze skladu nebo vzdáleně vstupovat do 
nabízených elektronických zdrojů (databází)

• předregistraci lze dokončit pomocí vzdálené 
registrace

http://ipac.kvkli.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=li&language=2&op=prereg&st=classik


• Vzdálená registrace

• je určena těm zájemcům, kteří z důvodu velké 
vzdálenosti či zdravotního stavu nemohou 
knihovnu osobně navštívit

• opravňuje k využívání elektronických zdrojů 
knihovny - e-knihy, databáze

• pokud se chce zájemce vzdáleně zaregistrovat, provede online 
předregistraci a zároveň odešle na adresu: is@kvkli.cz e-mail, že 
má zájem o vzdálenou registraci - další pokyny obdrží následně

http://ipac.kvkli.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=li&language=2&op=prereg&st=classik


• Vzdálená registrace - dokončení:

• Zájemci je zaslána doporučeně registrační karta na 
adresu uvedenou v předregistračním formuláři a 
pokyny k platbě registračního poplatku on-line 
převodem na účet knihovny

• Zájemce pošle vyplněnou a podepsanou registrační 
kartu zpět na adresu knihovny

• Jakmile je poplatek uhrazen, registrovaný uživatel 
může využívat elektronické služby knihovny



• Vzdálená registrace

• Doposud tuto nabídku využili 4 zájemci.

• V současnosti firma Cosmotron dokončuje řešení pro 
knihovny, které mají KS ARL - možnost platit on-line 
platební kartou v souvislosti s projektem Centrální 
portál knihoven

• služba bude fungovat cca od ledna 2017



• služba, která poskytuje uživatelům možnost centrálně 
spravovat svou internetovou identitu. Umožňuje pak 
přihlášení na webových stránkách, které službu 
podporují - bez nutnosti registrace a nastavování 
uživatelského jména a hesla. 

• KVK v Liberci a 23 dalších knihoven poskytuje 
validaci zdarma

• Od února 2015 se v KVK validovalo 92 zájemců, v r. 
2016 zatím 30











Moravská 
zemská 
knihovna *

Brno
Krajská 
vědecká 
knihovna

Liberec
Městská 
knihovna 
Prostějov

Prostějov

Městská 
knihovna Česká 
Lípa *

Česká Lípa
Univerzitní 
knihovna TUL

Liberec
Městská 
knihovna v 
Přerově

Přerov

Jihočeská 
vědecká 
knihovna

České Budějovice
Knihovna 
města 
Olomouce

Olomouc
Městská 
knihovna 
Rožnov p. R.

Rožnov p. R.

Knihovna města 
Hradce Králové

Hradec Králové
Knihovna 
Petra Bezruče

Opava
Městská 
knihovna 
Trutnov

Trutnov

Městská 
knihovna Jihlava

Jihlava
Knihovna 
města Ostravy 
*

Ostrava
Severočeská 
vědecká 
knihovna *

Ústí nad Labem

Krajská 
knihovna

Karlovy Vary
Městská 
knihovna 
Ostrov

Ostrov
Masarykova 
veřejná 
knihovna *

Vsetín

Středočeská 
vědecká 
knihovna

Kladno
Krajská 
knihovna v 
Pardubicích

Pardubice
Městská 
knihovna Kutná 
Hora

Kutná Hora

Knihovna 
Kroměřížska

Kroměříž
Knihovna 
města Plzně *

Plzeň
Národní 
lékařská 
knihovna *

Praha 2

https://www.mzk.cz/mojeid-v-moravske-zemske-knihovne
http://goo.gl/tqtjj7
http://knihovnapv.webnode.cz/knihovna/mojeid/
http://www.knihovna-cl.cz/Validace-mojeID/1883.html
http://knihovna.tul.cz/MojeID-160086.php
http://www.knihovnaprerov.cz/mojeid
http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=sluzby#studijni
http://goo.gl/c3zFOS
http://knir.cz/sluzby/validace-uctu-mojeid/
http://goo.gl/TWQHfX
http://kpbo.cz/
http://mktrutnov.cz/vypujcni-doba/
http://www.knihovna-ji.cz/118-novinky.html?zobrazdetail=1&idclankunovinka=2016
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/673-moje-id/35608-validacni-misto-mojeid/
http://www.svkul.cz/pro-ctenare/validace-mojeid
http://www.knihovnakv.cz/moje-id-p548.htm
http://mkostrov.cz/o-knihovne/sluzby/validacni-misto-mojeid/
http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/moje-id---validacni-misto-10205/
http://www.svkkl.cz/cs/aktuality/mojeID/
http://www.kkpce.cz/
http://www.knihovna-kh.cz/node/1438
http://www.knihkm.cz/knihovna/oteviraci-doba.html
http://www.knihovna.plzen.eu/prehled_knih.php
http://www.nlk.cz/medvik/mojeid


Děkuji za pozornost!

Blanka Konvalinková s využitím prezentace Lukáše Fogla

Krajská vědecká knihovna v Liberci

konvalinkova@kvkli.cz

fogl@kvkli.cz

mailto:konvalinkova@kvkli.cz
mailto:fogl@kvkli.cz

