
E-KNIHY 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Dana Petrýdesová
CC BY-NC-ND 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Krátce o nás

• příspěvková organizace Libereckého kraje

• funkce:

• krajská knihovna pro Liberecký kraj (vč. 
plnění tzv. regionálních funkcí)

• městská knihovna pro Liberec 

• informační, kulturní, vzdělávací, setkávací a 
komunitní centrum

• 6 poboček po Liberci



Knihovna v číslech

• 1 400 000 dokumentů 

• 21 000 čtenářů

• 1 500 – 2 000 osob průměrná denní návštěvnost

• 800 000 výpůjček / rok

• 1 000 akcí pro školy a veřejnost / rok

• výpůjční a informační služby, kopírování, 
internet, rešerše, e-zdroje, kulturní a vzdělávací 
akce, místo pro studium, setkávání, trávení času,…



E-ZDROJE KVK V LIBERCI



Digitální knihovna KVK v Liberci



Databáze

• omezené finanční prostředky – hlavně z 
projektů – SCI-INFO, LR, VISK 8 (CzechElib?)

• Academic SC, Business SC, Anopress, 
PressReader, Naxos ML, ČSN Online, ASPI,…



E-knihy

• EBSCO – v angličtině i češtině (3 994 titulů, z 
toho 139 v češtině)

• eReading.cz (3 128 titulů)

• Flexibooks.cz – výpůjčky v max. hodnotě 60 Kč 
(1 389 titulů)







Vše dostupné z katalogu





Zájem o e-knihy

2015 2016 2017

EBSCO 579 483 374

eReading 522 750 975

Flexibooks 23 362 238
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Nejpůjčovanější tituly – eReading, 
Flexibooks (leden – říjen 2017)

Titul Počet výpůjček

Lovec králíků /Kepler Lars 29

Osm / Třeštíková Radka 21

Bábovky / Třeštíková Radka 17

Až mi zítra budeš chybět / Bakkeid Heine 14

Kosmonaut z Čech / Kalfař Jaroslav 13



Nejpůjčovanější tituly – EBSCO 
(leden – říjen 2017)

Titul Fulltext Abstract

From Comic Strips to Graphic Novels 
: Contributions to the Theory and 
History of Graphic Narrative

14 25

Vývojová psychologie dětství a 
dospiv́ání

14 13

Tři stálice moderní české prózy : 
Neruda, Čapek, Kundera

13 14

Moral Theory : An Introduction 9 5

Medieval Garments Reconstructed : 
Norse Clothing Patterns

7 5



Projekty na získání e-knih

• Česko-saská síť knihoven – informace bez 
hranic – 2013 – 2014 

• Prostor učení – knihovnická informační 
platforma – 2016 – 2018

• financování: Program na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko



Vzdálená registrace

• NENÍ online registrací

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

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



Jak na vzdálenou registraci



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

• Zájem o vzdálenou registraci: 10 čtenářů



Propagace e-knih

• mohli bychom dělat víc…

• informace na webu a Facebooku

• zprávy v E-zpravodaji a Světliku

• žebříčky nejpůjčovanějších titulů

• osobní doporučení v rámci komunikace se 
čtenářem

• semináře



Co na to čtenáři? (anketa 2015)
• 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.

• Stále očekávám, že v "dohledné" době si budu moci pomocí 
internetu stáhnout do čtečky příslušnou knihu a nebudu 
limitována typem čtečky. No snad se někdy dočkám :-)

• Přivítala bych více e-knih

• Více E-BOOKS v nabídce k zapůjčení prosím!

• 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 :-)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Dana Petrýdesová
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