
E-knihy, e-čtečky, e-výpůjčky

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 12. a 19.10.2017 

Ing. Jiří Pavlík 
Univerzita Karlova, Ústřední knihovna



Představíme si

Nabídky e-knih pro knihovny od 

eReading.cz - Václav Štech 

Flexibooks - David Musil



Představíme si

Základní pojmy z oblasti e-knih a e-výpůjček 

Nabídka volně dostupných e-dokumentů 

Základní výhody a nevýhody půjčování e-knih 

Tipy na práci s e-knihami - ukládání, zpřístupňování



Představíme si

Strategie knihoven k e-knihám 

Propagace e-knih v knihovnách 

Čtečky a tablety 

Multimediální e-knihy 

Legislativa



Představíme si

E-deposit NK ČR 

E-knihy v Koncepci knihoven ČR, v Jednotné 
informační bráně, v Centrálním portálu knihovnen, v 
České digitální knihovně 

E-knihy na Univerzitě Karlově 

Shrnutí, tipy



E-knihy v českých 
knihovnách

cca. 

10000
lic. e-knih v češtině a ve slovenštině pro knihovny



Poskytovatelé, platformy

10



eReading.cz I
konzorciální předplatné 

10tileté licence 

desítky titulů 

Práh, Slon, Triton, Management Press 

institucionální přihlášení (Shibboleth) 

sociální DRM 

Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická, Jihočeská 
univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Parlamení 
knihovna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, …



eReading.cz II
výpůjčky na 31 dní, 49 Kč 

cca. 3150 e-knih (ePub, z 12 736)  

Albatros, Vyšehrad, Petrklíč, MOTTO, Prostor, Host, 
Paseka, Panteon, Doplněk, … 

spárovaný e-mail 

vlastní DRM, čtečky pro iOS, Android, tři e-ink čtečky 
eReading.cz (2, 3 a 4), e-ink čtečky s Android



eReading.cz II
integrováno v ARL, Carmen, Aleph, Portaro, VuFind/
Koha 

Evergreen, … na požádání 

přes 80 knihoven: Severočeská vědecká knihovna v 
Ústí nad Labem, Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně, Krajská vědecká knihovna Liberec, Jihočeská 
vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Městská 
knihovna Tábor, Krajská knižnica v Žilině, … 

4621 čtenářů v knihovnách



eReading.cz II



Flexibooks
výpůjčky na 31 dní, 29 - 528 Kč 

licence na 1 rok, zdarma pro čtení na místě 

cca. 3300 e-knih (PDF + multimédia) 

Nakladatelství Fraus, Portál, Grada Publishing, 
Host, Portál, … 

vlastní DRM, čtečky pro iOS, Android, Windows



Flexibooks

integrováno v ARL, Aleph 

kupón pro aktivaci výpůjčky  

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Krajská knihovnva Librec, Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně, …



Levná knihovna
výpůjčky až na 14 dní a čtení v knihovně 

cca. 700 e-knih 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Slon, Doplněk, Key 
Publishing, … 

institucionální přihlášení (Shibboleth) nebo proxy 

vlastní DRM, čtečka pro Windows a webová čtečka, pouze on-
line čtení 

Knihovna Právnické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Vysoká 
škola ekonomická v Praze



EBSCO eBooks
výpůjčky a čtení v knihovně 

přes 500 e-knih (ePub, PDF) 

Univerzita Pardubice, Karolinum, Nakladatelství MUNI, Knihovna Václava 
Havla, MKP … 10 převážně akademických nakladatelství, licencování pro 
nakladatele z ČR již v Praze 

institucionální přihlášení (Shibboleth), proxy, přímý přístup s autentizací 
podle IP adresy 

čtečky pro iOS, Android, webová čtečka, čtečky s podporou Adobe DRM 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Jihočeská vědecká 
knihovna České Budějovice, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 
kraje, Městská knihovna v Praze, …



Proquest Ebook Central
výpůjčky na 21 dní a čtení v knihovně 

456 e-knih (ePub, PDF) 

Nakladatelství Karolinum 

institucionální přihlášení (Shibboleth), proxy, přímý přístup s 
autentizací podle IP adresy 

Adobe DRM, čtečky pro iOS, Android, webová čtečka a čtečky s 
podporou Adobe DRM 

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v 
Ústí na Labem, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 
Městská knihovna v Praze, …



mKnihy Publi.cz

výpůjčky nebo Open Access 

platba za platformu a za výpůjčky 

Nakladatelství MUNI, Ústřední knihovna UK 

multimediální e-knihy (HTML 5) 

vlastní DRM, čtečky pro iOS a Android 

Masarykova Univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, 
Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova, … 



pablikado

neomezený přístup nebo Open Access 

Centrum NAKLIV, CZ.NIC, citace.com 

odborné knihy, učebnice (PDF) 

vlastní DRM, webová čtečka a čtečka Android 

Masarykova univerzita, testuje Univerzita Karlova, …  

videopředstavení: https://youtu.be/8_eBLnrlUX0

http://citace.com
https://youtu.be/8_eBLnrlUX0


BOOKPORT

přes 3500 e-knih (PDF, ePub) 

roční licence, neomezený počet přístupů 

Nakladatelství Grada, Portál, Jota, Epocha, Galén, 
Vyšehrad, … 

institucionální přihlášení (Shibboleth) v přípravě 

vlastní DRM, čtečky pro iOS, Android a Windows, webová 
čtečka



E-knihy do každé knihovny
čtení na místě v knihovně 

e-knihy zdarma, marketingová spolupráce 

Academia, Jan Melvil Publishing, Aleš Prager, Univerzita 
Pardubice, P3K 

vlastní DRM, repozitářový systém Kramerius / Aleph ADAM 

12 knihoven: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 
Městská knihovna v Praze, Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové, Moravskoslezská knihovna v Ostravě, 
Knihovna AV ČR, Knihovna FSV UK, Obecní knihovna 
Chrášťany, …



E-prezenčka UK

čtení pouze v knihovně 

zdigitalizované knihy nebo darované e-knihy, 
zpřístupnění v rámci autorského zákona 

vlastní DRM, repozitářový systém DigiTool 

Knihovna Jinonice, Univerzita Karlova v Praze



V přípravě

MKP, NKP, …



Přehled

Stránky se přehledem nabídky e-knih v češtině a ve 
slovenštině pro knihovny: 

http://eknihy.knihovna.cz 

https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/

http://eknihy.knihovna.cz
https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/


Open Library a volné české 
zdroje

Palmknihy free, Kosmas free, eReading.cz free, 
Flexibooks free, Městská knihovna v Praze - E-
knihovna, KISK FF MUNI - E-knihy, MSVK - 
Regionální e-knihy, pohadky.org,, …



Open Access e-knihy
Open Library, Haiti Trust, Project Gutenberg, 
Feedbooks free, Kobo Books free, unglue.it



Anglické a německé e-knihy 
v českých knihovnách

Proquest Ebook Central, EBSCO eBooks, Elsevier, 
Oxford University Press, ACM Digital Library, Safari 
Books Online, Factiva, BioOne, Gale, Hein Online, 
IEEE, Knovel, MetaPress, Ovid, Sage, SpringerLink, 
Taylor&Francis, Thieme, University Of California, 
Cambridge University, Wiley, Brill online 

OverDrive, 3M Cloud Library 

DiViBib Onleihe



Vydávání e-knih v 
knihovnách

Městská knihovna v Praze 

E-knihovna 

nyní 1026 titulů 

https://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-
knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:pop.e-
knihy_volne_ke_stazeni-amp:sortBy1-eq:docdatetime-
amp:sortOrder1-eq:desc 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/e-knihy/

https://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:pop.e-knihy_volne_ke_stazeni-amp:sortBy1-eq:docdatetime-amp:sortOrder1-eq:desc
https://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:pop.e-knihy_volne_ke_stazeni-amp:sortBy1-eq:docdatetime-amp:sortOrder1-eq:desc
https://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:pop.e-knihy_volne_ke_stazeni-amp:sortBy1-eq:docdatetime-amp:sortOrder1-eq:desc
https://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:pop.e-knihy_volne_ke_stazeni-amp:sortBy1-eq:docdatetime-amp:sortOrder1-eq:desc
http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/e-knihy/


E-knihovna MKP
základní literatura pro základní a střední školy 

e-knihy začínajících autorů 

out-of-print 

oslovování nakladatelů a autorů k výkupu do  Open 
Access 

vlastní výroba i akvizice 

ediční plán, konec 2016 – 700 titulů, 2017 – 1000 titulů, 
2018 - 3000 titulů



E-knihovna MKP
Open Access 

PDF, ePub, mobi, HTML 

trvalé nebo 10tileté licence 

využití 

2016 1 mil. stažení 

2017 1,3 mil. stažení (odhad)



E-knihovna MKP
MKP & Karolinum: Digitalizace díla Karla 
Šiktance 

představení projektu 18.9.2017 

30 sbírek vydaných 1959 - 2016 

2017 - 2020 

ke koupi u Karolina, později v jako Open 
Access v E-knihovně



E-knihovna MKP

Městská knihovna v Praze 

PhDr. Richard Olehla, Ph.D.: Projekt E-knihovna v 
Městské knihovně v Praze 

Seminář E-knihy II, 6.10.2016, NTK 

http://repozitar.techlib.cz/record/1026/files/
idr-1026_1.pdf

http://repozitar.techlib.cz/record/1026/files/idr-1026_1.pdf
http://repozitar.techlib.cz/record/1026/files/idr-1026_1.pdf


MSVK
regionální e-knihy 

autorsky volná díla místních autorů 

PDF, ePub, mobi 

Open Access 

současné české e-knihy 

volně všem zájemcům 

pouze registrovaným uživatelům 

jen na počítačích v budově knihovny



Strategie knihoven k e-
knihám

Vize z Koncepce knihoven ČR 

V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle 
obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně 
spokojeným a motivovaným personálem nebo z 
pohodlí domova bez ohledu na národnost či 
handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu 
získám požadovanou službu. 



IFLA Principles for Library 
eLending 

Právo na vypůjčování v knihovnách jakékoli komerčně dostupné 
e-knihy. 

Férová cena za výpůjčku.  

Respektování autorských práv.  

Nezávislé na platformě.  

Dlouhodobá ochrana e-knih v knihovnách. 

Ochrana soukromí čtenářů.  

http://www.ifla.org/node/7418

http://www.ifla.org/node/7418


Inga Lundén
Takže si lidé e-knihy ani moc nepůjčují? 

E-knihy tvoří malou část knižních výpůjček v porovnáních s 
papírovými knihami. To množství roste, ale hodně pomalu. Nicméně 
studie společnosti Gartner říká, že máme tendenci přeceňovat 
změnu v krátké perspektivě a podceňovat ji v delší: myslím, že 
změna může nastat stejně jako s lahvičkou kečupu. Snažíte se z ní 
vyklepat omáčku, klepete, klepete, nic neděje – a najednou vyteče 
všechna naráz. Lidé, kteří použili náš e-book servis ve 
Stockholmské knihovně, jsou každopádně spokojení a pokračují ve 
čtení e-knih.  A zajímavé je, že naši digitální knihovnu používají i 
lidé, kteří si jinak raději knihu koupí než půjčí. 

https://www.respekt.cz/kultura/knihovny-by-dnes-mely-byt-
informacnim-koucem

https://www.respekt.cz/kultura/knihovny-by-dnes-mely-byt-informacnim-koucem
https://www.respekt.cz/kultura/knihovny-by-dnes-mely-byt-informacnim-koucem


JM & JP - Inforum 2016
Pomoc v boji proti pirátství.  

Zajištění základní dostupnosti e-knih pro všechny 
čtenáře z veřejných  prostředků bez poškozování trhu.  

Spolupráce s nakladateli a autory na rozvoji trhu s e-
knihami. 

Knihovny jsou součástí trhu s e-knihami 
(audioknihami, e-časopisy, filmy, hudbou, knihami, 
časopisy).



Strategie knihoven k e-
knihám

CASLIN 2014 - APPONYIovská strategie 2014



APPONYIovská strategie 
2014

přístup 24/7 

společně jednejme 

s nakladateli 

s autory 

vyjednávejme aktivně k legislativě



APPONYIovská strategie 
2014

digitalizujme výběrově 

vzdělávejme se, 
přesvěčme vlastní 
knihovníky 

poznejme trh



APPONYIovská strategie 
2014

propagujme 

zúročme konkurenční výhody 

propojeme e-knihy s tištěnými 

poznejme uživatele 

využijme sociální sítě 

JIB, CPK



Propagace služeb  
k e-knihám

Knihovna roku 2014

Kategorie “informační počin”



Propagace
Plakáty, záložky, tiskové zprávy, web,  maily 
čtenářům



Propagace



Propagace



Propagace



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, novinky eReading.cz

Články o zahájení půjčování v denním tisku, TV zpravodajství, 
regionálním rádiu, internet. blozích



Čtečky a tablety

Tablety 

Smartphony 

Čtečky



Čtečky a tablety
mobile: iOS a Android 

desktop: Windows a Mac OS 

eReading.cz ukončil prodej čteček 

Lenovo Tab 3 7 - 2 tis. Kč 

eReading.cz 4 - 2,5 tis. Kč 

Kindle New Kindle - 2,5 tis. Kč 

PocketBook Touch Lux - 3 tis. Kč



Tablety

Tablety 

silný nárůst používání 

meziroční růst o 80%, 8% populace ČR 

50% z prodejů PC (desktopy, notebooky, 
tablety) ve 2014



Phablety a chytré telefony 

Smartphony a phablety 

silný nárůst používání 

meziroční růst o 45%, 21% populace ČR 

43% spotřebitelů ve Velké Británii a v USA čte e-
knihy na mobilním telefonu



NOOK Tablet 7"

Android, Google Play Store  

7” IPS display 

49 USD ~ 1500 Kč



YotaPhone 2

smartphone a čtečka 

Android 4.4 KitKat  

5” AMOLED FullHD display 

4,7” e-ink dotykový qHQ display s přisvícením



Čtečky

E-ink čtečky 

zařízení pro náruživé čtenáře  

eReading.cz 

čtečka s Android



eReading.cz 4 Touch Light

Android 4.2.2 

e-výpůjčky 

e-noviny 

6” e-ink HD Pearl, nasvícený, dotykový 

3 tis. Kč



Další čtečky s Android

C-Tech Lexis 

2 499 Kč 

Energy eReader Pro HD 

3 890 Kč 

http://www.ereading.cz/cs/ctecky

http://www.ereading.cz/cs/ctecky


PocketBook

bestseller, speciality



PocketBook - bestseller

PocketBook Touch Lux 3 

6” e-ink Carta HD, LED nasvícení 

dotykové ovládání 

ePub, mobi, PDF, doc, docx, … 

Adobe DRM



PocketBook - speciality

Aqua 

InkPad 

Ultra 

CoverReader 

Color Lux 



Formáty e-knih
Reflow 

ePub, mobi 

fb2, txt, doc 

Fixed 

PDF 

Přeformátování 

Calibre - http://calibre-ebook.com/

http://calibre-ebook.com/


DRM

hard 

soft 

sociální 

rozdělení po kapitolách 

žádné DRM



Hard DRM
proprietární 

eReading.cz, Levná knihovna, Flexibooks, E-
knihy do každé knihovny, Safari Books Online, 
EBSCOhost, Apple iBooks, Google Play Books 

Adobe DRM 

Proquest Ebook Central, EBSCOhost, Onleihe, 
Overdrive



Soft DRM

sociální 

eReading.cz 

rozdělení na kapitoly, články 

Emerald, Elsevier, Sage, Taylor & Francis, 
Cambridge University Press



E-kniha 2.0

E-kniha 2.0 

fotogalerie 

videonahrávky 

3D objekty  

kvízy



E-kniha 2.0
E-kniha 2.0 - čtečky 

osobní poznámky, označení, záložky 

sdílení na Facebook, Twitter, e-mailem, … 

integrovaný výkladový slovník, překladač 

osobní knihovna, sociální síť - čtenáři, autoři, 
knihovny, nakladatelé



E-kniha 2.0

E-kniha 2.0 - čtečky 

volba velikosti a typu písma pro pohodlné čtení



E-knihy jako mobilní aplikce
Wonders of Universe, Wonders of Life 

https://itunes.apple.com/us/app/brian-coxs-wonders-universe/id508465867?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/brian-coxs-wonders-of-life/id773114288?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/brian-coxs-wonders-universe/id508465867?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/brian-coxs-wonders-of-life/id773114288?mt=8


Základní výhody a nevýhody 
vypůjčování e-knih

výhody 

dostupnost 24/7 přes internet 

samooblužná výpůjčka, automatické vrácení 

počet současných výpůjček podle zájmu čtenářů 

PDA, DDA, žádné ležáky



Základní výhody a nevýhody 
vypůjčování e-knih

výhody 

plnotextové vyhledávání 

úspora místa 

volitelná velikost písma, nasvětlení 

multimediální prvky pro lepší pochopení sdělení 

kompenzace ubýtku výpůjček tištěných knih 



Základní výhody a nevýhody 
vypůjčování e-knih

nevýhody 

nedostupnost všech titulů na trhu 

uzavřené systémy čteček e-knih 

horší práce s textem



Změny legislativy

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 

Zákon č. 37/1995 Sb. o vydávání neperiodických 
publikací 

Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. (e-periodika) 

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. (webarchiv)



Legislativa
Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 

Osiřelá díla – schváleno 23.9.2014 

Platnost říjen, listopad 2014 

Evropská databáze osiřelých děl 

Zpřístupnění na internetu 

Díla nedostupná na trhu 

Návrh 1. čtvrtletí 2015, platnost od ??? 

Kolektivní licenční smlouvy (výpůjčky, na místě, vzdáleně, … - Jednotná 
digitální knihovna)



Legislativa
Novelizace legislativy poviného výtisku 

Návrh novelizace z projektu e-deposit NK ČR odevzdaný NK ČR na MK 
ČR 

Zákon č. 37/1995 Sb. o vydávání neperiodických publikací 

Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. (e-periodika) 

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. (webarchiv) 

Odevzdání povinné kopie 

Oprávnění ke zpřístupnění na místě pro stávající příjemce PV (Moravská 
zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a krajské 
knihovny) 

Projednání s SČKN, Dilia 1. pololetí 2015, platnost ???



Legislativa

žaloba Vereniging Openbare Bibliotheken (Sdružení 
všech veřejných knihoven v Nizozemsku) proti Stichting 
Leenrecht (nadace pověřená výběrem odměn autorů) u 
Rechtbank Den Haag (soud v Haagu, Nizozemsko), 
rozsudek Soudního dvora EU v Lucemburku 

 půjčování e-knih „one copy, one user“ 



Legislativa
rozsudek Soudního dvora EU 

výpůjčku e-knihy lze za určitých podmínek postavit na roveň 
výpůjčce tištěné knihy  

uplatní se výjimka pro veřejné půjčování, která stanoví zejména 
spravedlivou odměnu autorům 

národní zákonodárce může pro výpůjčky e-knih udělit zákonnou 
licenci  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/
cp160123cs.pdf 



Ekonomika, přehled trhu  
s e-knihami, porovnání ČR a zahraničí

SČKN: Zpráva o českém knižním trhu 2015/2016 

https://www.sckn.cz/content/zpravy/file-1269.pdf 

SKIP: Vít Richter

https://www.sckn.cz/content/zpravy/file-1269.pdf


Knižní trh, el. zdroje
Knižní trh v ČR 

7,5 miliard Kč, 16,5 tisíc titulů 

2500 nakladatelů, 600 knihkupectví, 5354 
knihoven, 60 mil. výpůjček 

akvizice knihoven: 323 mil. Kc 

Akvizice el. zdrojů v knihoven v ČR: 360 mil. Kč 



Trh s českými e-knihami
2011: prodáno 17 000 e-knih v hodnotě 2 mil. Kč, 
1500 titulů na trhu 

2012: prodáno 200 000 e-knih v hodnotě 24 mil. Kč, 
4000 titulů na trhu 

2013: prodáno 450 000 e-knih v hodnotě 54 mil. Kč, 
10 000 titulů na trhu, 0,86 % z celkových prodejů knih 

2014: prodáno 1 000 000 e-knih v hodnotě 120 mil. 
Kč, 1,67 % z celkových prodejů knih



Trh s českými e-knihami

E-knihy nevytlačují tištěné knihy 

Tištěné a elektronické knihy se doplňují 

E-knihy začínajících autorů



Trh s českými e-knihami

Všechny e-knihy  

nakladatelství XYZ  

jsou k dispozici  

pro vypůjčování  

v knihovnách.



E-knihy ve světě
Podíly e-knih na trhu 

USA - 30 % 

Velká Británie - 25 % 

Německo - 10 % 

Španělsko - 3-5 % 

Francie - 2,7 % 

Polsko - 1-2 %



Trh s českými e-knihami
Největší internetová knihkupectví 

Albatros: Palmknihy.cz (Knihy iDnes, Alza), eReading.cz,  

Kosmas (Datart), Wooky (Rajknih.cz. ebux.cz, arara.cz, 
NeoLuxor), Martinus 

Významná internetová knihkupectí 

Apple iBookstore, Google Play Books, Flexibooks 

Menší zajímavá internetová knihkupectví 

Levná knihovna, Academie e-knihy, Libri, Vitbook, Wknihy



Cena za e-výpůjčku

Univerzita Karlova v Praze 

ebrary: stažení -  1,13 Kč 

eReading.cz: stažení - 5 - 27 Kč



Cena za e-výpůjčku
Ceny za stažení / e-výpůjčku 

EBL: výpůjčka na 7 dní - od 3 EUR 

DiviBib: cena za sériové výpůjčky ~ cena tištěné 
knihy (plus roční poplatek za platformu) 

E-výpůjčky Flexibooks na 31 dní: 29 - 528 Kč 

E-výpůjčka eReading.cz: 49 Kč  (40 Kč bez 
DPH)



Cena za výpůjčku
Ceny za výpůjčku tištěné knihy 

průměrné náklady na výpůjčku v knihovmách 

37 - 60 Kč 

rozpočet / počet výpůjček 

 MKP: ROI kalkulátor 

http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-
cislech/roi/

http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/
http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/


Autorské odměny

Autorské odměny via Dilia a OOA-S 

výpůjčky tištěných publikací 

0,50 Kč za výpůjčku 

ročně vypláceno cca. 25,5 mil. Kč



Autorské odměny

Autorské odměny u výpůjček licencovaných e-knih  

vypláceno autorům přes nakladatele 

měsíčně, adresně 

50 - 70 %



Privátní internetové knihovny



Privátní internetové knihovny
Scribd 

24Symbols 

Skoobe 

Safari Books Online 

Oyster 

Kindle Unlimited 

Legimi 

…



Scribd
300 tis. e-knih 

40 mil. e-publikací 

čtečka: Android, iOS, web 

8,99 USD / měsíc, trial zdarma; on-line platba 

přihlášení facebookovým účtem 

prodej vlastních e-publikací 

http://www.scribd.com/about

http://www.scribd.com/about


Půjčování v internetových 
knihkupectví

Amazon, B&N 

půjčování e-učebnic 

Amazon Prime 

Flexibooks, eReading.cz, Levná knihovna, 
BOOKPORT



Knihovny bez tištěných 
publikací



Knihovny bez tištěných 
publikací

BiblioTech - Bexar County Digital Library 

San Antonio, Texas, USA 

600 čteček, 200 čteček pro děti, 40 tabletů, 48 počítačů, 10 laptopů prezenčně v knihovně 

fond: Project Gutenberg, 3M Cloud Library, LibriVox, OneClick Digital Audiobooks, Mango 
Language Learning, Atomic Training - Technology Tutorials, Zinio Digital Magazines, Digital 
Public Library od America,  TexShare Databases 

WiFi připojení k internetu 

čtečky k vypůjčení 

studovny 

kurzy 

http://bexarbibliotech.org/

http://bexarbibliotech.org/


Knihovny bez tištěných 
publikací

Jiřetín pod Jedlovou - v přípravě 

výpůjčky eReading.cz + VuFind&Koha, hosting 
Team Library 

https://jiretin-katalog.koha-system.cz/vufind/

https://jiretin-katalog.koha-system.cz/vufind/


E-deposit NK ČR
4letý projekt 2012 - 2015 

sběr e-publikací vydávaných v ČR 

dlouhodobá ochrana e-publikací 

metodiky bibliografického popisu pro e-publikace 

návrh legislativy povinné kopie pro e-publikace 

nástroje pro zpřístupnění e-publikací v knihovní síti ČR 



E-deposit NK ČR
od jara vývoj a testování v novém systému od AIP 
Safe 

na září byl plánován ostrý provoz   

po změně vedení v NKP, od července vývoj utlumen 

novela v Parlamentu neprojednána 

běží v omezeném provozu 

http://edeposit.nkp.cz

http://edeposit.nkp.cz


E-knihy v Koncepci 
knihoven ČR

podpora pro zavádění e-výpůjček 

pilotní podpora ve VISK od 2015, pokračuje ve 
2018 



E-knihy v Jednotné 
informační bráně

JIB - Jednotná informační brána ČR - plus.jib.cz 

národní portál  

discovery rozhranní, federativní vyhledávání a linkserver 

zpřístupňováno 

přes 88 000 e-knih 

přes 56 000 titulů e-časopisů 

licencovaných a Open Access nebo Public Domain

http://plus.jib.cz


E-knihy v Centrálním portálu 
knihoven

projekt vedený MZK 

VuFind discovery 

e-knihy MKP 

podpora pro eReading.cz, Flexibooks, … v přípavě



E-knihy v České digitální 
knihovně

4letý projekt 2012 - 2015 

e-knihy - portálové zastřešení zdigitalizovaných 
knih v knihovnách v ČR 

Kramerius 5 

responsivní webové rozhranní, čtečky pro 
Android a pro iOS  



E-knihy v knihovnách v 
zahraničí 

Dan MOUNT: E-Lending: Challenges and 
Opportunities  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2016/585882/
IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf


E-knihy na Univerzitě 
Karlově

eReading.cz - multilicence 

UK, FF-KP, 1.LF 

Levná knihovna 

PF 

ProQuest Ebook Central, EBSCO eBooks   

Karolinum



E-knihy na UK
ebrary DASH! 

Sedmá generace, Nová čeština doma a ve světě, dary 

ePrezenčka UK 

DigiTool - ETF, HTF, FF, Jinonice, FSV, FTVS, 1.LF, 2.LF, 
MFF, PřF, PedF 

DigiTool 

E-kniha pro absolventy MFF (Dveře do profesního 
života)



E-knihy na UK
eCUNI  

Publi mKnihy 

E-knihy do každé knihovny 

Kramerius - FSV, PedF 

E-knihy MKP ke stažení 

čtečky 

Open Library



E-knihy na UK

v přípravě - zajištění základní literatury 

eReading.cz - výpůjčky, Flexibooks, BOOKPORT 

digitalizace archivu v Lešeticích 

přesun e-knih eReading.cz 

DSpace, centrální Kramerius 



E-knihy na UK

ACM, Chadwyck, ebrary, EBSCO eBooks, Elsevier, 
Factiva, Gale, Hein Online, IEEE, Karger, Knovel, 
Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor & 
Francis, Westlaw, Wiley, …



E-knihy na UK

Licencované 

44 databází, platforem 

180 tis. e-knih 

Open Access, Public Domain, Free 

milióny (Haiti Trust 6,5 mil. e-knih)



E-knihy na UK

Open Access, Public Domain, Free 

DOAB, Project Gutenberg, NetLibrary, OAPEN, 
Feedbooks, Haiti Trust, Kobo, Open Library, 
Palmknihy, unglue.it 

E-knihy MKP ke stažení



E-knihy na UK

Zpřístupnění 

Katalog - Aleph 

Portál e-knih - SFX 

Plnotextové prohledávání - EBSCO Discovery 
Service



E-knihy na UK

Zpřístupnění - repozitáře 

DigiTool 

ebrary DASH! 

Kramerius 

DSpace



E-knihy na UK
Zpřístupnění na místě v knihovnách na UK 

eduroam WiFi 

volně přístupné WiFi připojení 

počítače 

notebooky 

čtečky



E-knihy na UK

Zpřístupnění - propagace 

via Katalog UK zpřístupnění v JIB (z39.50) 

v přípravě zapojení do CPK 

AZ e-knih v SFX JIB



E-knihy na UK

Licence 

studenti a zaměstnanci 

externí registrovaní uživatelé, absolventi 

Web Of Science, Emerald, SpringerLink, 
EBSCO eBooks, ebrary, Brill, BioOne, Annual 
Reviews, …



E-knihy na UK

Karolinum 

456 titulů 

500 do konce 2017 

ProQuest Ebook Central, EBSCO eBooks 

Flexibooks v přípravě



Shrnutí, tipy
E-výpůjčky eReading.cz, Flexibooks 

cca. 3150 e-knih v češtině a ve slovenštině 

vyzkoušení v SVKUL, MSVK, KVK LI, MKTA, KFBZ, 
… 

katalogy e-výpůjček 

http://www.ereading.cz/cs/vypujcky 

http://flexibooks.cz/

http://www.ereading.cz/cs/vypujcky
http://flexibooks.cz/


Shrnutí

E-výpůjčky eReading.cz / Flexibooks 

smlouva s eReading.cz / Flexibooks 

aktivace v knihovním systému 

propagace



Shrnutí



Shrnutí

Odborné e-knihy v češtině 

BOOKPORT 

EBSCO eBooks 

Proquest Ebook Central 

Levná knihovna



Shrnutí

Další e-knihy v češtině 

E-knihovna MKP 

E-knihy do každé knihovny MKP 

Publi.cz 

Pablicado



Shrnutí

tablety, čtečky, počítače 

WiFi připojení k internetu 

školení, kurzy 

oddělení E-knihovna / eVýpůjčky 

nabídka vlastních e-knih i pro ostatní knihovny 



Shrnutí

on-line registrace a prodloužení 

předregistrace a platba na účet  

on-line platba 

mojeID 

(e-mail, Facebook, Google, Twitter, LinkedIn)



Shrnutí

podpora zavedení e-výpůjček z VISK 3



Shrnutí

přehled nabídky e-knih v češtině pro knihovny 

http://eknihy.knihovna.cz 

-> 

https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/
home

http://eknihy.knihovna.cz
https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home
https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home


Shrnutí

facebooková skupina E-knihy v knihovnách 

https://www.facebook.com/groups/
1618031385143420/

https://www.facebook.com/groups/1618031385143420/
https://www.facebook.com/groups/1618031385143420/


Shrnutí

e-mailová skupina E-knihy v knihovnách  

https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/
eknihy

https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/eknihy
https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/eknihy


Otázky?  
Děkuji za pozornost :-)

Ing. Jiří Pavlík 

Univerzita Karlova, Ústřední knihovna 

e-mail: pavlik@cuni.cz

mailto:pavlik@cuni.cz

