
PŮJČOVÁNÍ E-KNIH PRO ČTENÁŘE KOLÍNSKÉ KNIHOVNY

V červnu 2018 kolínská knihovna zavedla výpůjčky e-knih pro své čtenáře.

Jedná se o přibližně 6.000 titulů z nabídky specializovaného portálu eReading.cz, mezi kterými jsou i 
naprosté novinky na trhu a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního 
čtenářského poplatku.

Vybrané e-knihy si z pohodlí domova můžete jednoduše vybrat a vypůjčit v on-line katalogu knihovny, ty 
se  poté  obratem zobrazí  v  knihovničce  aplikace  eReading  ve  Vašem zařízení  s  viditelně  označeným 
termínem vrácení.

Výpůjční  lhůta  každé  jednotlivé  e-knihy  je  31  dnů  a  najednou  lze  mít  zapůjčené  vždy  maximálně
3 tituly, které lze následně číst i bez nutnosti aktivního připojení k internetu. Teprve po vypršení vlastní  
lhůty se každá vypůjčená e-kniha z Vaší knihovničky v aplikaci automaticky sama vrátí, čímž odpadá 
starost  s  jejím  vrácením  –  ručně  před  vypršením  termínu  výpůjčky  vracet  nelze.
Tituly není možné ani prodlužovat – v případě potřeby si požadovanou e-knihu jednoduše vypůjčte znovu.

V  on-line  katalogu  knihovny  e-knihy  hledejte  buď  podle  konkrétních  titulů  nebo  zadáním  dotazu 
EREADING do vyhledávání, případně tituly prohledejte v tomto výpise:

• https://tritius.knihovnakolin.cz/search?field=0&q=ereading&area=-1&f%5B-99998%5D=-1

ZAPOJENÍ DO E-VÝPŮJČEK:

• zaregistrujte se v knihovně a v přihlášce vyplňte i svou e-mailovou adresu

• zaregistrujte se na portálu eReading.cz pod stejnou e-mailovou adresou

• stáhněte  si  aplikaci  eReading  do  Vašeho  zařízení  –  z  Google  Play  pro  OS  Android
nebo z App Store pro iOS

VYPŮJČENÍ E-KNIHY:

• přihlaste se do on-line katalogu knihovny

• u  vybraného  titulu  použijte  tlačítko  PŮJČIT  E-KNIHU  –  zobrazí  se  oznámení  o  úspěšném 
provedení e-výpůjčky a na e-mail Vám dorazí oznámení o uskutečněné e-výpůjčce

ZOBRAZENÍ PŮJČENÉ E-KNIHY:

• spusťte  si  aplikaci  eReading  na  svém  zařízení  –  sekce  MÍSTNÍ  (půjčené  e-knihy)
bude zpočátku prázdná

• v horním menu aplikace  zvolte  sekci  ONLINE a vyplňte  stejné  přihlašovací  údaje,  které  jste 
uvedli při registraci do portálu eReading.cz

• kliknutím  na  její  obálku  e-knihu  stáhnete  a  ta  se  zobrazí  v  sekci  MÍSTNÍ,  odkud  ji  poté
lze číst již bez připojení k internetu

https://tritius.knihovnakolin.cz/search?field=0&q=ereading&area=-1&f[-99998]=-1


APLIKACI eReading LZE VYUŽÍVAT NA TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH:

• telefony či tablety se systémem Android 4.1 a vyšší

• iPhone či iPad se systémem iOS 8.4 a vyšší

• vybrané čtečky elektronických knih

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY:

• https://www.knihovnakolin.cz/katalog

ČTENÁŘSKÉ KONTO UŽIVATELE KNIHOVNY:

• https://www.knihovnakolin.cz/konto

PORTÁL eReading.cz:

• https://www.ereading.cz/

APLIKACE eReading:

• https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ereading.android&hl=cs pro OS Android

• https://itunes.apple.com/cz/app/ereading-cz/id692702134?mt=8 pro iOS

VYBRANÉ PODPOROVANÉ ČTEČKY:

• https://www.knihovnakolin.cz/doc/ctecky_ereading.pdf
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