
E-knihy - novinky v nabídce e-knih pro 
knihovny

Elektronické služby knihoven IV,  
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 16.-17.5.2017 

Ing. Jiří Pavlík 
Univerzita Karlova, Ústřední knihovna



České e-knihy pro knihovny



NAPLE E-book WG
National Authorities on Public Libraries in Europe 

Aarhus, 2.5.2017 



Dánsko



Dánsko

5 ze 7 největších nakladatelů neposkytují e-knihy 
knihovnám 

one-copy-one-user - nepoužívané 

one-copy-multiple-user - cena za výpůjčku 

roční licence - preferuje největší nakladatel



Dánsko

populární dětská verze, 5 tis. titulů e-knih a 
audioknih 

30% čtenářů platformu používá pro inspiraci, nikoli 
vypůjčování e-knih 

60% čtenářů využívá také komerční storytel



Dánsko

storytel.dk 

50 tis. e-knih a audioknih 

128 DKK měsíčně (~480 Kč) 

iOS a Android

http://storytel.dk


Holandsko

15 tis. titulů 

one-copy-multiple-user 

42 EUR roční poplatek pro čtěnáře za vypůjčování 
e-knih



Slovinsko

22 tis. titulů 

one-copy-multiple-user 

52 e-výpůjček za cenu tištěné verze



Španělsko

one-copy-one-user 

25 e-výpůjček za cenu tištěné verze, roční licence 

1% výpůjček v knihovnách tvoří e-knihy



EBLIDA
The European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations 

"Lobbying for Libraries” 

Right to e-read campaign 

Enable Libraries to provide Smart Access to Culture, 
Information and Knowledge! 

http://www.eblida.org/news/take-down-the-digital-barriers.html

http://www.eblida.org/news/take-down-the-digital-barriers.html


EBLIDA

100% e-knih v nabídce v knihovnách 

e-deposit NK a zpřístupnění na místě v knihovnách 
s právy povinného výtistku tištěných knih  

zákoná licence k vypůjčování e-knih nedostupných 
na trhu



eReading.cz
Jednání iniciované JVK ČB, Zuzana Hájková 

rozšiřování počtu titulů 

integrace s Palmknihy, zapojení Knihy Zlín 

podpora PDF formátu 

aplikace pro Windows



eReading.cz
audioknihy 

balíčky  

více cenových hladin výpůjček 

přihlašování eduID.cz/eduGAIN 

aktivní podpora e-ink čteček s Android  

nová kontaktní osoba pro knihovny



Flexibooks

nová platforma v přípravě  

přihlašování eduID.cz / eduGAIN 

rozšiřování počtu titulů 

rozšiřování spolupráce s knihovnami



Publi mKniky

eCUNI 

e-shop, on-line platby 

příprava přihlašování eduID.cz/eduGAIN v aplikaci 
pro Android



Publi mKniky



Publi mKniky



Další

EBSCO eBooks 

Levná knihovna 

pablikado 

Proquest Ebook Central 

E-knihovna Městské knihovny v Praze



Bookport
3000+ e-knih  

GRADA Publishing 

299 Kč měsíčně (2499 Kč ročně) 

499 Kč měsíčně (3999 Kč ročně) 

včetně odborné literatury 

iOS, Android, Windows



Otázky?  
Děkuji za pozornost :-)

Ing. Jiří Pavlík 

Univerzita Karlova, Ústřední knihovna 

e-mail: pavlik@cuni.cz

mailto:pavlik@cuni.cz

