Návod na půjčování (stahování) e-knih
Přes katalog VuFind lze stáhnout:
1. volně přístupná díla z Městské knihovny v Praze (lze stáhnout natrvalo)
2. knihy od distributora elektronických knih eReading.cz (lze „vypůjčit“ 3 knihy na 30
dnů)

Knihy z Městské knihovny v Praze (MKP)




lze je z katalogu stahovat i bez přihlášení
v katalogu je k dispozici odkaz na plný text nebo na stažení textu v různých formátech



po otevření záznamu konkrétního dokumentu (tím, že kliknete na jeho název) lze
vybrat formát dokumentu, který chcete stáhnout, a to kliknutím na tlačítko Stáhnout
zdarma

Knihy z eReading.cz



přes katalog MK Sokolov si z eReadingu může čtenář vypůjčit vždy maximálně 3 knihy
na 30 dnů, a to zdarma (úhradu těchto výpůjček učiní MK Sokolov)
pro vypůjčení e-knih je třeba splnit několik podmínek:
1. mít platný registrační poplatek v MK Sokolov
2. přihlásit se na své čtenářské konto (návod viz Aktuality na úvodní stránce
www.mksokolov.cz)
3. zaregistrovat se na eReading.cz STEJNOU e-mailovou adresou, kterou máte
uvedenou v MK Sokolov (tato e-mailová adresa tvoří pojítko mezi eReadingem
a MK Sokolov); registrační formulář se otevře po kliknutí na tlačítko
Registrovat v pravém horním rohu

4. mít k dispozici čtečku eReading nebo chytré
zařízení s OS Android, do nějž si přes Google
Play stáhnete aplikaci eReading



v případě, že čtenář splňuje výše uvedené podmínky, může nyní učinit výpůjčku eknih přes katalog VuFind
→ u vybraného dokumentu kliknutím na tlačítko Vypůjčit e-knihu

→ poté se objeví hlášení, že e-kniha byla úspěšně vypůjčena

→ na chytrém zařízení nyní otevřete staženou aplikaci eReading a:
1. v on-line režimu se přihlaste
pomocí e-mailu a hesla, kterým
jste se registrovali na eReading.cz

2. nyní vidíte zapůjčenou
knihu v záložce on-line

3. klepněte na obálku
knihy a potvrďte, že ji
chcete stáhnout

4. knihu máte nyní staženou
v zařízení (v záložce místní) a
můžete ji číst v režimu off-line

