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Abstrakt 

V minulém roce se podařilo rozběhnout první nákupy českých e-knih v knihovnách.  V 

přednášce bude představeny nabídka českých e-knih a poslední aktuality z vývoje nabídky 

českých e-knih pro knihovny včetně využití platformy ebrary pro zpřístupnění českých e-knih i e-

časopisů v knihovnách. 

 

Abstract in English 

In 2012 there was the first purchases of Czech e-books in libraries. In the lecture there will be 

presented the Czech ebooks market and current status of Czech ebooks titles for libraries 

including ebrary platform usage for Czech e-books and e-journals lending in libraries.   
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Na konferenci Inforum v květnu 2011 jsme prezentovali portfolio e-knih na Univerzitě Karlově v 

Praze, přístup k e-knihám kdykoli, odkudkoli s ověřením identity čtenáře pomocí middleware 

Shibboleth a federativní autentizace eduID.cz, s možností čtení na jakémkoli zařízení. 

Prezentovali jsme spolupráci s českými nakladateli a knihovnami k nabídce českých e-knih v 

knihovnách.  V květnu 2012 jsme popali, kam se za rok podařilo pokročit a přidali jsme tipy k 

akvizi e-knih ze zkušeností v Knihovně Celetná na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze. V letošním roce představíme, jak se nabídka českých e-knih pro knihovny po roce 

rozšířila, na kterých platformách je možné české e-knihy do knihovny pořídit, a které platformy 

připravují brzké spuštění. Představíme si také, jak je možné využít platformu ebrary pro 

zpřístupnění českých e-knih s licencí vyjednanou přímo mezi knihovnou a nakladatelem. 

 

 

Stávající platformy 

Podívejme se nejdříve na platformy, které nyní nabízí české e-knihy pro vypůjčování v 

knihovnách.  

 

E-knihy do každé knihovny 

 

Na platformě E-knihy do každé knihovny jsou k dispozici e-knihy nakladatelství Academia, Jan 

Melvil Publishing a Aleš Prager. E-knihy jsou na platformě k dispozici zdarma. Čtení e-knih je 

možné výhradně na dedikovaných terminálech v knihovně. Dostupnost e-knih je omezena na 

otevírací dobu knihovny a kapacitu dedikovaných terminálů. 

 

Platformu provozuje Městská knihovna v Praze. Platforma je postavena na repozitářovém 

systému Kramerius / Fedora a zabezpečení terminálů.  

 

Platformu využívají Městká knihovna v Praze, Knihovna Akademie věd ČR, Knihovna Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Moravská zemská knihovna, Národní knihovna ČR, 

Národní technická knihovna, Jihočeská vědecká knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna 

a Severočeská vědecká knihovna.  

 

Platform je vhodná pro knihovny s právem povinného výtisku. Budoucí platforma pro 

zpřístupňování povinných výtisků e-publikací bude pravděpodobně založena na technologii 

Kramerius / Fedora a terminálovém zabezpečení nebo na obdobné technologii.    

 

Podrobnosti k platformě jsou uvedeny na adrese: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-

projekty/e-knihy-do-kazde-knihovny/ . Kontakní osobou je  Vojtěch Vojtíšek. 
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eReading.cz 

 

Na platformě eReading.cz jsou k dispozici e-knihy nakladatelství Triton, SLON, Práh a 

Management Press.  E-knihy jsou nakupovány v rámci společných nákupů knihoven za cenu 

vyjednávanou s nakladateli. Jednání zprostředkováná eReading, provozovatel platformy, a za 

knihovny jednání organizuje Jana Matějková z Knihovny Celetná Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Licence na zpřístupnění e-knih v knihovně se nakupují na 5 let. E-knihy jsou 

zabezpečeny sociálním DRM a čtenářům knihoven nabízeny ke stažení ve formátech ePub, 

mobi a PDF. E-knihy  je možné číst na všech běžně dostupných čtečkách, tabletech, 

smartphonech, notebocích a stolních počítačích. Čtenáři mají doživotní licenci ke čtění e-knih. 

E-knih knihy jsou pro čtenáře knihovny dostupné bez omezení, 24/7.  

 

Platformu provozuje eReading.cz, který provozuje také internetové knihkupectví s e-knihami a 

e-časopisy. Přihlašování čtenářů je založeno na technologii Shibboleth. Přihlašování mají k 

dispozici všechny knihovny a akademické organizace registrované v České akademické 

federaci identit eduID.cz. Možná je také lokální správa uživatelů. Účty čtenářů knihoven jsou 

spárovnány s osobními účty pro nákupy v internetovém knihkupectví. Čtenáři na jedno 

přihlášení vidí jak e-knihy nakoupené knihovnou tak osobní nákupy v internetovém 

knihkupectví. Pro knihovnu jsou v admin přístupu k dispozici statistiky počtu čtenářů, kteří si e-

knihu stáhli.  

 

Platformu využívají knihovny Univerzity Karlovy v Praze, knihovny Masarykovy univerzity v 

Brně, Jihočeská univerzita, Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení technické, 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, Parlamentní knihovna.  

 

Platforma je vhodná pro akademické knihovny a odborné knihovny.  

 

Podrobnosti k platformě jsou uvedeny na adrese: http://www.ereading.cz/cs/ . Kontakní osobou 

je  Martin Lipert. 

 

 

 

Flexibooks 

 

Na platformě Flexibooks jsou k dispozici e-knihy nakladatelství Fraus, Portál a ACET ČR.  

Knihovny mohou nakupovat výpůjčky e-knih na 31 dní. E-knihy jsou zabezpečeny vlastním 

DRM. Čtenáři e-knihy mohou číst ve čtečce pro iPad a pro Windows. Čtečky pro iPhone a pro 

Android se připravují. Vypůjčování e-knih je omezeno na otevírací dobu knihovny. 

 

Platformu provozuje nakladatelství Fraus, který provozuje také internetové knihkupectví s e-

knihami. Čtenáři používají lokální účty a výpůjčky aktivují pomocí kuponu doručeného e-mailem. 

Odpovědný pracovník knihovny má k dispozici přehled výpůjček a měsíčně je prováděno 
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vyúčtování. Vypůjčování provádí oprávění pracovníci knihovny zasláním objednávky e-mailem. 

Účty čtenářů knihoven jsou zároveň osobními účty pro nákupy v internetovém knihkupectví. 

Čtenáři na jedno přihlášení vidí jak e-knihy vypůjčené v knihovně tak osobní nákupy a výpůjčky 

v internetovém knihkupectví. 

 

Platforma je testována v Knihovně Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v 

Městské knihovně v Praze.  

 

Platforma je vhodná pro všechny typy knihoven. 

 

Podrobnosti k platformě jsou uvedeny na adrese: http://www.flexibookstore.cz/ . Kontakní 

osobou je Pavel Vlach. 

 

 

ebrary DASH! 

 

Na platformě ebrary DASH! mohou knihovny vypůjčovat e-knihy dodané knihovně nakladateli ve 

formátu PDF. Pro vypůjčování v ebrary DASH! poskytují knihovnám e-publikace nakladatelství 

Zlatý řez, Nakladatelství VŠCHT a vydavatelství Hnutí Duha - Sedmá generace.  Knihovny 

nakupují licenci na vypůjčování. Vzorovou licenční smlouvu připravenou Deloitte nabízí Národní 

technická knihovna. Vzorová smlouva je součástí ekonomické studie České e-knihy v českých 

knihovnách, studie je volně ke stažení ve formátu PDF v repozitáři NTK: 

http://repozitar.techlib.cz/record/553?ln=cs. O využití smlouvy informujte Radku Římanovou.  E-

knihy ve formátu PDF  jsou zabezpečeny Adobe DRM. Čtenáři mohou e-knihy číst ve webové 

on-line čtečce, ve čtečce ebrary pro iOS a Android, ve čteččce Adobe Digital Editions pro OS X 

a Windows a ve čtečkách s elektronickým inkoustem s podporou PDF a Adobe DRM. 

Vypůjčování e-knih je dostupné bez omezení na otevírací dobu knihovny, 24/7. Výpůjčky jsou 

na 14 dní, současně může mít e-knihu vypůjčenou neomezený počet čtenářů. 

 

DASH! je modul platformy ebrary provozované Proquest. Modul knihovnám umožňuje v rámci 

ebrary platformy výpůjčovat e-publikace ve formátu PDF. Přihlašování čtenářů je založeno na 

technologii Shibboleth nebo čtenáři mohou používat lokální účty. Při použití lokálních účtů je 

autentizace prováděna podle IP adresy. Účet si čtenáři mohou také spárovat se svým 

facebookovým účtem a používat přihlášení přes Facebook. Pro knihovnu jsou v admin přístupu 

k dispozici statistiky ve standardu COUNTER. 

 

Platforma je používána na Univerzitě Karlově v Praze nebo v Národní technické knihovně. 

 

Platforma je vhodná pro všechny typy knihoven. Pro knihovny využívající předplatné ebrary 

Academic Complete je platforma zdarma.  
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Podrobnosti k platformě jsou uvedeny na adrese: http://www.ebrary.com/corp/dash.jsp . 

Kontakní osobou je Filip Vojtášek. 

 

 

 

 

Připravované platformy, sponzorované nákupy, Open 

Access a Public Domain e-knihy, vydávání 

 

V přednášce představíme nejzajímavější platformy pro knihovny, které během letošního roku 

připravují spuštění nabídky českých e-knih: BookJet, eBookEater, ebrary, Kosmas, Publero. Na 

závěr přednášky představíme stručně také další možnosti, jak české e-knihy nabídnout 

čtenářům prostřednictvím sponzorovaných nákupů, využití Open Access a Public Domain e-

knih nebo vydávání e-knih knihovnou. 
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Obrázkové přílohy 

eReading.cz 

 

 
 

E-knihy v sekci moje eKnihovna přístupné čtenářům Univerzity Karlovy 

 

  



 

Flexibooks 

 

 
 

 



E-kniha Flexibook ve čtečce na iPadu 

 

 

ebrary 

 

 
 

 

 Sedmá generace v ebrary na Univerzitě Karlově v Praze 

 

  



 

Open Library 

 

 
 

České e-knihy v Open Library 

 

 

  



 


