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Abstrakt:
Elektronické knihy společně s elektronickými časopisy a dalšími elektronickými výukovými 
materiály se těší stále větší popularitě při výuce a výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze. 
Zvláště technologický pokrok u čteček, tabletů a smartphonů v posledních měsících přináší 
významné změny do fungování knihoven. Jde o nové postupy a technologie. Knihovna 
psychologických a sociokulturních věd FF UK aktivně spolupracuje s vydavateli, s poskytovateli, 
s technologickými institucemi a firmami při hledání optimálního zpřístupnění el. dokumentů 
pro výuku. V příspěvku budou představeny inovatovní přístupy knihovny, používané nástroje a 
technologie.
 
 
 
Abstract in English:
Ebooks along with ejournals and other electronic documents are getting more and more popular 
at Charles University in Prague. E-book readers, tablets and smartphones are changing the way 
libraries serve their patrons. Library of Psychological & Socio-cultural Sciences Faculty Of Arts 
at Charles University is leading the way and it is finding solutions for missing pieces in puzzle at 
ebook library services. Innovative approaches, solutions and technology used in the library will 
be presented.
 
 
 



Na Univerzitě Karlově jsou předpláceny el. knihy od poskytovatelů a v rámci kolekcí ebrary, 
Gale, Wiley, EBSCO, Oxford, Kluwer, Literature Online, Elsevier Science Direct, Thieme. Pro 
Knihovnu psychologických a sociokulturních věd FF UK jsou nejvýznamnějsí kolekce Gale 
Virtual Reference Library s 52 předplácenými tituly a Wiley Interscience se 7 předplácenými 
tituly. 
 
Pro čtenáře Knihovny jsou k dispozici zapůjčení čtečky SONY PRS 900, iRiver Story a iPady. 
Na čtečkách jsou nakopírovány základní el. knihy. Čtečky jsou čtenářům půjčovány na 14 
dní. K zapůjčení není vybírána kauce. Smyslem půjčování čteček je nabídnout čtenářům 
možnost si čtečky odzkoušet při bežném používání a pomoci při rozhodování k nákupu osobní 
čtečky. Personál knihovny a personál IT podpory testuje také využití iPodů Touch a čteček na 
smartphonech. Testování iPodů Touch probíhá za podpory firmy Apple, která sady iPodů na 
testování věnovala.
 
Všechny el. knihy zpřístupňované knihovnou si čtenáři mohou kopírovat na své osobní čtečky. 
Uživatelsky nejkomfortnější řešení a zároveň řešení s nejvyšším stupněm ochrany je zajištěno 
v rámci EBSCOhost NetLibrary. Pomocí technologie Adobe Content Server je zajištěno 
zabezpečené a komfortní kopírování el. knih na čtečky. 
 
Přístup k el. knihám je zajišťen pomocí hybridního řešení Shibboleth/EZproxy. Toto řešení 
zajišťuje čtenářům komfortní přístup ke všem předpláceným el. knihám v prostředí jednotného 
přihlášení účtem z Univerzity Karlovy.  On-line přístup není limitován typem počítače, tabletu či 
smartphone.  Je možné použít notebook např. s Mac OS X, Windows nebo Linux, tablet s např. 
iOS nebo Android, smartphone např. s iOS, Android, Windows Mobile, Symbian, Blackberry 
OS. Přístup je možný odkudkoli - z počítačů na Univerzitě Karlově i mimo Univerzitu.
 
Záznamy el. knih jsou součástí Centrálního katalogu UK v rámci knihovního systému Aleph. 
Základní tituly pro čtenáře Knihovny jsou zpřístupněny také pomocí systému Delicious Library. 
Jednotné vyhledávání v plných textech všech el. knih zpřístupňovaných na UK je zajištěno 
pomocí MetaLib a Primo Central  Propojení na plné texty knih z Aleph, Delicious Library a 
MetaLib zajišťuje SFX server. 
 
El. knihy vznikající na UK jsou zpřístupňovány v Repozitáři UK v rámci systému DigiTool.  
 
Systémy Aleph, SFX, MetaLib a DigiTool jsou na UK provozovány v rámci jednotného přihlášení 
pomocí Shibboleth.
 
Při nákupu el. knih do fondu knihovny je třeba rozlišovat dva typy knihkupců. To je změna 
oproti tištěným verzím knih. Do prvního typu patří knihkupci jako Amazon, Apple, eReading.cz, 
PalmKnihy, eBux, Ráj knih, kteří mají licenci pro prodej koncovým čtenářům, nemají licenci pro 
prodej el. knih knihovnám.  Do druhého typu paří knihkupci jako EBSCO, Gale, Wiley, ebrary, 
Dawson Books, MyiLibrary, Swets, kteří licenci na prodej el. knih knihovnám mají. V případě 
zájmu o doplnění titulu do fondu knihovny je třeba tedy titul hledat v nabídce knihkupců z 
uvedené druhé skupiny.



 
Vizí Knihovny je zpřístupnění kompletní základní literatury pro oborové čtenáře on-line s 
možností studia off-line na čtečkách.
 
K naplnění této vize Knihovna aktivně jedná s nakladeteli a knihkupci. Např. s nakladatelstvími 
Grada, Portál, s knihkupci PalmKnihy, eReading.cz, eBux, s poskytovateli EBSCO a 
poskytovateli zastupovanými AiP. Při hledání vhodných nových obchodních a distribučních 
modelů spolupracuje úzce také s knihovnami. Například s knihovnami UK, Ústřední knihovnou 
UTB, knihovnami na MUNI, pražskou Městskou knihovnou a Knihovnou AV ČR. 
 
Naplnění vize bude pravděpodobně zmanenat také využití nových přístupů a technologií. 
Knihovna ve spoluprácí s ÚVT UK a LVT FF UK testuje technologie Adobe Content Server, 
Overdrive a přístup Gluejar.  
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