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Světové srovnání

Země Podíl knihoven nabízejících 
e-výpůjčky

Počet aktivních služeb 
(distributorů)

Počet nabízených titulů

Francie 4% >10 >50 000

Švédsko 100% 1 > 4 000

USA 75% >10 >700 000

Velká Británie 71% >5 nedef.

Německo 16% 2 >20 000

Etude sur l'offre de livres numériques en bibliothèque [online]. Paris: Ministère de la Culture et de la Communication, 2013. [cit. 2014-08-30]. Dostupný z: http:
//www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63203/484151/file/Etude%20offre%20commerciale%20de%20livres%20num%C3%A9riques%20pour%
20les%20biblioth%C3%A8ques.pdf



Česká republika?



E-knihy v Jihočeské vědecké knihovně 
v Českých Budějovicích

- půjčování čteček e-knih (volná díla, díla regionálních 
nakladatelství)

- E-knihy do každé knihovny (Městská knihovna v Praze), ca 
170 titulů českých nakladatelství, čtení na místě samém

- EBSCO eBooks - odborná literatura v angličtině



eReading.cz

• nabídka komerčních výpůjček

 pro knihovny - 12/2013

• jednání JVK - eReading 1/2014
• 2-3/2014 Cosmotron - vytvoření 

funkčního a technického konceptu e 
výpůjček)

• 4/2014 spuštění služby v JVK



eReading.cz

• více než 1000 titulů běžné 
produkce českých 
vydavatelství

• licenční ujednání s autory a 
vydavateli

• technická platforma pro e-
výpůjčky

JVK

• export záznamů e-knih 
eReading.cz do katalogu JVK 

• Implementace e-výpůjček 
do výp. protokolu (čtenář 
vidí e-výpůjčky ve svém 
kontu)

• vlastní vypůjčení e-knihy – 
pro čtenáře nejjednodušší



Příprava, propagace …
Spuštění připraveno ke Světovému dni autorských 

práv 23.4.2014
- školení zaměstnanců, příprava manuálů



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.cz

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







Co tedy čtenářům nabízíme
• Vypůjčení 3 e-knih z nabídky eReading.cz na 21 dní

• Nabídka eReading.cz – cca. 1600 titulů českých nakladatelství 
– včetně velmi žádaných knih (Stoletý stařík, Analfabetka, 
Muž jménem Owe, knihy nakl. Paseka: objev roku Magnesia 
litera – Tichý dech, Lístek na cestu z pekla, Šabach, Legátová 
…)

• E-výpůjčka přímo z katalogu knihovny

• Jednoduché stažení e-knihy do čtecího zařízení (telefon, 
tablet čtečka s iOS, Android)



První zkušenosti
• Zájem čtenářů
•  rozšíření výpůjček z 2 na 3
• (dotazy typu jak vrátit e-knihu, jak prodloužit)
• Ke dni 31.4.:  vypůjčeno 2676 e-knih





První zkušenosti

• Dotazník – srpen/září 2014

• Zaslán všem čtenářům, kteří si vypůjčili 
alespoň 1 e-knihu - 280

• Výsledky
– 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)



Výsledky dotazníku:

• Byl pro Vás postup, jak si půjčit e-knihu 
srozumitelný? Ano 90%, Ne 10%

• Měl/a jste při půjčení e-knihy nějaké technické 
problémy? Ne 70%, Ano 30%



Výsledky dotazníku:
• Měl/a jste při půjčení e-knihy nějaké technické 

problémy? Pokud ano, jaké?
• nutnost instalovat aplikaci eReading.cz
• mám špatnou čtečku – Kindle
• nelze stáhnout do mojí čtečky
• kniha mi nešla vůbec stáhnout z eReadingu v tabletu s Androidem, 

takže jsem žádané knihy vůbec neměla možnost číst
• složitá práce se čtečkou z knihovny
• moje čtečka nemá připojení na internet, musím knihu stáhnout 

nejprve do počítače a pak ji přesunout
• potřeboval jsem zajít do knihovny a poradit od personálu jak na to



Výsledky dotazníku:
• Byla tato nová služba důvodem, že jste se u nás 

registroval/a jako čtenář?
– Ano 12%

• Půjčujete si e-knihy pravidelně?
– Ano 41% , 66% Ne

• Máte v úmyslu si některou z vypůjčených e-knih 
zakoupit i v tištěné podobě?
– Ano 20%, Ne 80%



Zkušenosti po roce …
• k 24.3.2015 půjčeno 2676 e-knih pro 635 čtenářů

• 393 žen - 62%
• čtenáři do 30 let:   137 38%
• čtenáři do 60 let: 333 52%

Nejmladší čtenář: 5 let Nejstarší čtenář: 91 let





Zkušenosti po roce …

• 0-15 : 42 čtenářů   7% 18%
• 16-30: 195 čtenářů 31% 34%
• 31-50: 255 čtenářů 40% 26%
• 51-60 : 78 čtenářů 12%   8%
• 61+: 60 čtenářů 10% 14%



Zkušenosti po roce …

Nejžádanější tituly:
• Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (půjčeno 139x)
• Analfabetka, která uměla počítat (147x)
• odborná literatura (Ženy českých panovníků (14x) 

333 tipů a triků pro digitální fotografii (20x)
• literatura pro děti a mládež (Tatínku, ta se ti povedla, 

Kostičas  (35x))



Zkušenosti po roce …
• 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

• k dispozici i první strany knihy v pdf a dalších formátech, 
anotace,  i na knihy, které nemají licenci k e-výpůjčce

• platba pouze za uskutečněné výpůjčky, nikoli za nabídku 
všech e-knih (akvizice)

   



Zkušenosti téměř po roce …

e-knihy je možné číst pouze na některých tabletech a 
chytrých telefonech a čtečkách (Android, IOS)

vyřeší Windows 10?
http://www.zdnet.com/article/heres-how-microsoft-hopes-to-get-android-and-

ios-phone-apps-into-its-windows-10-store/

  

http://www.zdnet.com/article/heres-how-microsoft-hopes-to-get-android-and-ios-phone-apps-into-its-windows-10-store/
http://www.zdnet.com/article/heres-how-microsoft-hopes-to-get-android-and-ios-phone-apps-into-its-windows-10-store/
http://www.zdnet.com/article/heres-how-microsoft-hopes-to-get-android-and-ios-phone-apps-into-its-windows-10-store/


Světové srovnání

Země Podíl knihoven nabízejících 
e-výpůjčky

Počet aktivních služeb 
(distributorů)

Počet nabízených titulů

Francie 4% >10 >50 000

Švédsko 100% 1 > 4 000

USA 75% >10 >700 000

Velká Británie 71% >5 nedef.

Německo 16% 2 >20 000

Etude sur l'offre de livres numériques en bibliothèque [online]. Paris: Ministère de la Culture et de la Communication, 2013. [cit. 2015-05-05]. Dostupný z: http:
//www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-IDATE-sur-les-livres-numeriques-en-bibliotheque



Jak dál v České republice?

• zájem knihoven
• zájem nakladatelů
• zájem zřizovatelů knihoven, decizní sféry





Zájem nakladatelů?

malá dobrá zpráva - od června kompletní nabídka i

 Albatros Media, tj. další tisícovka titulů
kniha Zlín - Jo Nesbø

finanční hledisko?

e-výpůjčky v JVK - 70 000 Kč adresně pro nakladatele/autory

výpůjčky tištěných knih - 1 300 Kč ( + ca 120 Kč z nákupu 
tištěné knihy)



Decizní sféra -

• MK ČR
• VISK3 - HLAVNÍ PRIORITY PRO ROK 2015

• podpora zahájení výpůjček e-knih v českém 
jazyce (nákup licencí) pro základní knihovny 
zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a 
městské veřejné knihovny)



Francie - zájem zřizovatelů

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-
IDATE-sur-les-livres-numeriques-en-bibliotheque

http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_diffusion_livre_numerique.pdf

Recommandations pour une diffusion du livre numérique

par les bibliothèques publiques 

Doporučení pro šíření e-knih prostřednictvím veřejných knihoven

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-IDATE-sur-les-livres-numeriques-en-bibliotheque
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-IDATE-sur-les-livres-numeriques-en-bibliotheque
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-IDATE-sur-les-livres-numeriques-en-bibliotheque
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_diffusion_livre_numerique.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_diffusion_livre_numerique.pdf


Francie - zájem zřizovatelů

Doporučení pro šíření e-knih prostřednictvím veřejných knihoven
- Zpřístupnit veřejným knihovnám kompletní produkci e-knih

- Umožnit  uživatelům veřejných knihoven studovat e-knihy z fondu knihovny přímo 

na místě (v knihovně) a mít k nim i vzdálený přístup

- Přístup ke knihám je nutné regulovat s ohledem na zachování rovnováhy mezi 

půjčováním knih v knihovně a nákupem v knihkupectví, jelikož e-knihy nemají 

stejné užití jako tištěné knihy

- Uvědomit si, že systém správy práv k e-knihám je opodstatněný, reguluje užívání 

e-knih ve veřejných knihovnách, ale neměl by ztěžovat přístup k dílům

- Spravedlivé odměňování autorů a snaha o zachování podmínek vydavatelské 

činnosti



Holandsko - nová studie k modelům e-vypůjček

http://stichting.bibliotheek.
nl/content/dam/landelijk/stichting/bestanden/R
apporten-Public-Library-e-Lending-Models.pdf



Děkujeme za pozornost

PhDr. Zuzana Hájková
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Ing. Jiří Pavlík
Univerzita Karlova v Praze, Ústřední knihovna


