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Zuzana Hájková

Jihočeská vědecká knihovna

v Českých Budějovicích

Půjčování e-knih 

v JVK ČB - zkušenosti 



E-knihy v JVK

 Čtečky s volně dostupnými e-knihami (volné z 

hlediska autorského zákony, licence s regionálním 

nakladatelstvím)

 EBSCO knihy

 Knihy do každé knihovny

 Půjčování čteček eReading pro půjčování současné 

produkce

 eReading – od dubna 2014

 Flexibooks – od ledna 2016



Co tedy čtenářům nabízíme

 Vypůjčení 3 e-knih z nabídky eReading na 21 dní 

nebo Flexibooks na 31 dní

 E-výpůjčka přímo z katalogu knihovny

 Jednoduché stažení e-knihy do čtecího zařízení –

eReading (telefon, tablet s iOS, Android; čtečka 

eReading)

Flexibooks (telefon, tablet s iOS, Android,  PC s 

Windows)



Půjčování e-knih v JVK

eReading Flexibooks

 ca 2000 titulů

 Beletrie, populárně 

naučná literatura

 Aplikace eReading

(googleplay..)

 Tablety, mobily, čtečky 

s Android, iOS

 Fixní cena výpůjčky

 2500/1600 titulů

 Odborná literatura, 

učebnice, beletrie

 Čtečka Flexibooks

 Tablety, PC s Windows, 

Android, iOS

 Rozdílná cena výpůjčky



Zkušenosti - výpůjčky

 2014-2016

 8432 výpůjček pro 1164 čtenářů

 zájem čtenářů již od počátku

 rozšíření výpůjček z 2 na 3

 (dotazy typu jak vrátit e-knihu, jak prodloužit)



Zkušenosti - výpůjčky

 2014-2016

 8432 výpůjček pro 1164 čtenářů

 Dotazník – srpen/září 2014

 Zaslán všem čtenářům, kteří si vypůjčili alespoň 1 e-

knihu – 280, vyplnilo 118 čtenářů



Výsledky dotazníku:

 Proč jste vyzkoušel/a naší službu půjčování e-knih?

 Zájem o e-knihy 64%, zvědavost, jak to funguje 44%

 Další odpovědi

 fyzický exemplář byl vypůjčený

 možnost přečíst si knihu hned, nemusím pro ni jet

 šetření času - není nutno jít fyzicky do knihovny

 přimět vnuka číst - čtečka za vysvědčení

 v některých situacích je e-kniha praktičtější (dovolená, pobyt v 

nemocnici, čtení v letadle

 čtení na mobilním telefonu

 Byla tato nová služba důvodem, že jste se u nás

registroval/a jako čtenář?

 Ano 12%



Zkušenosti – e-výpůjčky - 8432
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Zkušenosti – e-výpůjčky
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Zkušenosti - nejžádanější tituly



Zkušenosti - nejžádanější tituly



Zkušenosti - čtenáři

 2014-2016 1164 čtenářů

 0-15 83 7 %

 16-20 84 7 % 14

 21-30 322 28 %

 31-40 254 22 % 50

 41-50 208 18 %

 51-60 124 10 %

 61+ 89 8 % 46

 Nejmladší 5 let, nejstarší 85 let



Zkušenosti - čtenáři
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Zkušenosti - čtenáři
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Reklama, propagace, reklama

Spuštění připraveno ke Světovému dni autorských práv

Plakáty, záložky, tiskové zprávy, web,  maily čtenářům 

JVK…



Propagace

 Adresná: 

 Čtenáři, které mají rezervaci na tištěnou knihu –e-mail s 

upozorněním na novou službu

 Čtenáři, kteří již rok nevyužili služeb JVK – e-mail s 

informacemi, co vše knihovna nabízí, včetně e-výpůjček

 Noví čtenáři – letáček při registraci

 Další  – FB, letáčky, plakáty – knihy na dovolenou, 

zajímavé novinky z eReading

 Články o zahájení půjčování v denním tisku, TV 

zpravodajství, regionálním rádiu, internet. blozích



















eReading

 První jednání s firmou eReading - prosinec 2013

 Únor/březen 2014 - funkční a technický koncept 

půjčování e-knih v systému ARL (Cosmotron

Bohemia)

 Export záznamů e-knih eReading do katalogu JVK ČB

 Implementace e-výpůjček do výp. protokolu (čtenář vidí 

e-výpůjčky ve svém kontu)

 Vlastní vypůjčení e-knihy – pro čtenáře co nejjednodušší 

(API)

 Březen/duben – technické doladění s firmou eReading -

API



eReading v JVK

solidní nabídka českých titulů včetně bestsellerů, na 

jejichž tištěnou verzi máme řadu rezervací, nabídka 

titulů je průběžně doplňována 

implementace do knihovního systému a velmi 

jednoduché provedení výpůjčky v PC i mobilní verzi 

katalogu knihovny

platba pouze za uskutečněné výpůjčky, nikoli za 

nabídku všech e-knih (akvizice)

k dispozici i první strany knihy v pdf a dalších 

formátech

e-knihy je možné číst pouze na některých tabletech a 

chytrých telefonech , popř. na čtečkách eReadingu



Postup e-výpůjčky - eReading

Pro čtenáře:

 Vyhledání e-knihy v katalogu JVK

 Souhlas s uvedenými podmínkami

 Registrace u eReadingu (totožný mail)

 Přihlášení do aplikace eReadingu, stáhnutí knihy

 (připojení k internetu, pak stáhnutí do off-line režimu)



E-knihy přímo v katalogu



Informace o e-výpůjčce



Informační e-mail



E-kniha přímo v aplikaci eReading



 Únor 2016

 Fraus media

 Grada, Portál, Fraus, Host, Meander, Kniha Zlín, 

Nakladatelství Univerzity Palackého

 Odborné publikace, populárně naučná literatura, 

beletrie …

 Softwarová čtečka pro různé typy OS

 Potvrzovací kód v mailu

 Formát pdf

Flexibooks



Zkušenosti – e-výpůjčky - 8432
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E-knihy – cena za výpůjčku

 eReading – 49 Kč

 Flexibooks 0-800 (70) Kč

 Hodně, nebo málo?

 Akvizice, půjčování/vracení, skladování, revize …

 Nabídka titulů, za které platíme až při vypůjčení 

 Málo žádané tituly …

 7/7, 24 hod.





 Více než 62 knihoven

 VISK3 - HLAVNÍ PRIORITY PRO ROK 2017

 ….

 Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce 

(nákup licencí) pro základní knihovny zřízené 

příslušným orgánem obce (tj. obecní a městské veřejné 

knihovny)



Zuzana Hájková

Jihočeská vědecká knihovna

v Českých Budějovicích

Dotazy?


