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Výpůjčky e-knih 
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

Eva Recmanová
Středočeská vědecká knihovna v Kladně



STŘEDOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V KLADNĚ

Veřejná knihovna, „vědecká“ bez vědců

Skladba čtenářů

• 30% Studující (ZŠ – VŠ)

• 60% Pracující (i neaktivní, ZTP, v produktivním věku)

• 10% Důchodci 



STŘEDOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V KLADNĚ

Výpůjčky dokumentů v roce 2015
„klasické“ dokumenty

• 66% Odborná literatura (populárně naučná, mapy, 

průvodce, skripta, učebnice)

• 28% Beletrie

• 6%   Zvukové dokumenty, DVD, hudebniny, ostatní



MOŽNOSTI VÝPŮJČEK E-KNIH

• Volné e-knihy (na čtečkách)

• eBook Collection EBSCO Host

• eReading.cz

• Flexibooks



POSTUP PŘI VÝPŮJČCE E-KNIHY

 Registrovaný čtenář

 Založený účet na stránkách eReading.cz nebo 

Flexibooks

 Nainstalovanou aplikaci pro „správu“ výpůjčky 

ve svém zařízení (tablet, chytrý mobil, PC-

Flexibooks)



eReading.cz od 23. 5. 2014

Podmínky:

 na 21 dní,

 pro čtenáře bezplatně, knihovna platí za jednu výpůjčku 49 Kč,

 pouze registrovaný čtenář,

 max. 3 výpůjčky současně, zvýšeno ze 2 výpůjček.

Co musí udělat knihovna:

 smlouva s eReading.cz,

 předplatné na určitý počet výpůjček (SVK 400), čerpá postupně,

 nabídnout výpůjčku uživatelům (online katalog)

Co musí udělat uživatel:

 registrován v knihovně,

 registrován v eReading.cz, 

 zařízení pro čtení e-knihy (tablet, chytrý telefon, čtečku eReading),
sw čtečku

 výpůjčka prostřednictvím knihovny.



Výpůjčka e-knihy z eReading.cz
 on-line katalog SVK – výběr titulu, přihlášení



 Odeslání výpůjčky v katalogu SVK



 Stránky eReading.cz: přihlášení nebo vytvoření účtu, e-mailová adresa shodná 
s adresou v databázi SVK



VÝPŮJČKY E-KNIHY Z FLEXIBOOKS OD KVĚTNA 2015

Podmínky:

 na 31 dní,

 pro čtenáře bezplatně, knihovna platí za jednu výpůjčku pohyblivou částku, 
možnost omezit maximální cenu výpůjčky (50 Kč)

 pouze registrovaný čtenář,

 max. 3 výpůjčky současně, zvýšeno ze 2 výpůjček.

Co musí udělat knihovna:

 smlouva s Flexibooks,

 měsíční úhrada výpůjček zpětně na fakturu,

 nabídnout výpůjčku uživatelům (online katalog)

Co musí udělat uživatel:

 registrován v knihovně,

 registrován na webu Flexibooks.cz, 

 zařízení pro čtení e-knihy (tablet, chytrý telefon, PC),

sw čtečku

 výpůjčka prostřednictvím knihovny.















Aplikace „flexibooks“ 

• stažená z flexibooks.cz

• nainstalovaná v PC, v mobilním zařízení





POČTY VÝPŮJČEK   
PODLE KATEGORIE ČTENÁŘŮ



POČTY VÝPŮJČEK   
PODLE VĚKU ČTENÁŘŮ



TOP 2016

Flexibooks

eReading.cz



EBSCO



EBSCO
+ VÝPŮJČKY PRO NAŠE ČTENÁŘE ZDARMA
+ PŘÍSTUPNÉ Z WEBU PO PŘIHLÁŠENÍ
- SPECIFICKÉ OBORY
- ANGLIČINA
- POPLATKY ZA PŘÍSTUP K DATABÁZI, ČLEN KONSORCIA



VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ KNIHY

 Z webů Městské knihovny v Praze, NKP, eBookEater.cz, některých knihkupectví 
atd.

 Autorsky volná díla

 není výpůjčka, půjčujeme čtečky se staženými knihami

 Čtečky: 
PocketBook IQ 701 (2011) – 2 čtečky, 48 výpůjček (2014)
Jinke Hanlin eReader V3 (2011) – 2 čtečky, 45 výpůjček 

Bez stažených knih
eReading.cz START (2014) – 7 výpůjček (za půl roku, poslední 12/2014)
eReading.cz 4 Touch Light (únor 2015) – 25 výpůjček, fronta rezervací



PRO A PROTI

PRO

Plus pro uživatele:
žádné fronty, nikam nemusím, zdarma

Plus pro knihovny:
není práce s knihou (akvizice-zpracování-výpůjčka), nepotřebujeme sklady

PROTI

Mínus pro uživatele
musí mít zařízení na čtení a musí ho umět ovládat, zvyk

Mínus pro knihovny
cena
zvýší se asistence čtenářům
titul jen půjčujeme, nemáme ho ve fondu

VYŠKOLENÍ KNIHOVNÍCI



ZÍSKALI JSME, CO JSME NEČEKALI

Náhledy e-knih

prvních 20 stran všech knih z databáze eReading.cz, 

Flexibooks, i těch, které nejsou určeny k e-výpůjčce.



Výpůjčky e-knih 
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

Eva Recmanová
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Děkuji za pozornost.


