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Obsah prezentace 

 Co je to “ Elibrary”? 

 Jak to funguje 

 Výhody pro studenty 

 Výhody pro fakultu 

 Ukázky 

 Otázky a odpovědi 

 Závěr 

 



Co to je Elibrary? 

 Online řešení povinné a doporučené 

literatury (nejen)pro zahraniční studenty 

lékařských fakult 

 V současné chvíli více než 300 textbooků a 

referenčních knih dostupných online 

 Možnost výběru a-la-carte  
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Jak to funguje? 
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Jak to funguje? 

 Výběr vhodných E-knih – řeší knihovna ve 

spolupráci s jednotlivými ústavy/klinikami 

 Příprava cenové kalkulace 

 Odsouhlasení cenové kalkulace 

 Podpis smlouvy 

 Spuštění přístupu k požadovaným učebním 

titulům na základě IP adres instituce 
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Výhody pro studenty 

 Možnost práce s „vlastní“ kopií učebnice – 

psaní a editace poznámek, záložky, 

zvýraznění textu, kopírování a přenos textu 

do dokumentu 

 Rychlé a efektivní vyhledávání pomocí 

klíčových slov 

 Možnost přístupu vždy a všude – vzdálený 

přístup 24x7 
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Výhody pro fakultu 

 Vždy nejnovější vydání učebnice 

 Výběr jen těch knih, které skutečně chcete a 

potřebujete, ne nevyužívané kolekce 

 Předplatné na 12 měsíců – možnost 

flexibilně měnit používané tituly 

 Přístup 24 hod/denně kdekoli chcete –

fakulta, knihovna, nemocnice, vzdálený 

přístup 

 Čtvrtletní podrobné statistiky ukazující jak 

jsou knihy využívány 
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Jak to vypadá? 

 Uživatel klikne na přímo na 

www.elsevierelibrary.co.uk nebo na URL 

odkaz na stránkách fakulty/knihovny 

 Dostane se na seznam všech 

předplacených E-učebnic 

 Vybere si, který právě potřebuje  

 A ... 
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http://www.elsevierelibrary.co.uk/


A může studovat ...  
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Nejen doma ... 
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   Ale vlastně kdekoli... 
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Offline prezentace 
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Stránka s předplacenými E-

knihami 
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Výběr konkrétní E-knihy  
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Výběr strany – 1 nebo 2 stránkové 

zobrazení, nebo celá obrazovka 
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Vyhledání pomocí klíčových slov 
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Poznámky - Notes  
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Poznámky - Notes 
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Zvýraznění - highlights 
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Zvýraznění - highlights 
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Záložky - Bookmarks 
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Záložky - Bookmarks 
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Citace - Citations 
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Nebo si prostě jen čtete... 
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Závěr 

 

 

Elibrary z Elsevier Health Sciences je: 

Flexibilní, ekonomicky dostupné a uživatelsky 

přívětivé řešení povinné a doporučené 

literatury pro lékařské fakulty 
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Děkuji Vám za pozornost 
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