NÁVOD NA PRÁCI S OFFLINE VYPŮJČITELNÝMI E-KNIHAMI
V čtečkách můžete číst vlastní (koupené) e-knihy, ale vždy před odevzdáním čtečky je musíte vymazat!
Knihovny PřF vám doporučují odborné e-knihy, které PřF zakoupila a které je možné si stáhnout celé na
omezenou dobu, tzv. offline výpůjčka.
Výpůjčit si odborné e-knihy můžete ze systému Ebrary, nebo Netlibrary (Ebscobooks):
1)EBRARY:
vyberte knihu z Ebrary:
Buď ze seznamu eknih na webu EIZ - http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/ebooks :

Nebo z centrálního Knihovního katalogu UK:

E-kniha se otevře na platformě EBRARY.
Lze ji číst online (systém ebrary Reader), v tomto se nemění nic od jiných elektronických online zdrojů.
Pro čtení v offline režimu, a to buď v čtecím zařízení (čtečce), nebo na počítači, je potřeba eknihu stáhnout
-> zvolte položku DOWNLOAD (*1)

Po kliknutí na „download“ se objeví výzva k zalogování se na Ebrary (nejste-li již zalogovaní)

Odkaz k zalogování se se nachází v pravém horním rohu (*2):

Logovací systém probíhá v Centrální autentizační službě UK, není tedy potřeba si vytvářet nový profil na
Ebrary, neboť pro zalogování se jsou potřeba celouniverzitní uživatelské jméno a heslo

Po zalogování se musíte znovu zvolit DOWNLOAD (samozřejmě krok vyzývající vás k zalogování se a
povinnost tohoto kroku zmizí, když už zalogováni budete!) a otevře se vám nabídka, jak chcete eknihu
stáhnout.
Máte na výběr si stáhnout omezený počet stran (40 ks) v PDF formátu (*a). Můžete si zvolit kapitolu,
kterou chcete stáhnout, nebo určit rozsah stran, které chcete.
Druhou volbou je stáhnutí celé eknihy na omezenou dobu – zde 7 dní (*b).
Toto volte pro možnost čtení offline a nahrání do čtečky!

Dokument se stáhne ve formátu .acsm a otevře se (otvírejte ho) v Adobe Digital Editions („ADE“).
2)Ebsco:
Pro půjčování si e-knih na platformě Esco musíte mít vlastní personální účet: Založit si personální
účet(*II). Kdo ho již má, je potřeba, aby se zalogoval (*I):

Jste-li přihlášení, vyberte si e-knihu a zvolte položku STÁHNOUT TUTO E-KNIHU

Publikace se stáhne ve formátu .acsm a otevře se (otvírejte ho) v Adobe Digital Editions („ADE“).

ADE je nástroj pro správu své sbírky digitálních knih, krom funkce potřebné pro čtení knih v režimu
offline výpůjčky, lze v něm knihy třídit, označovat a vyhledávat. ADE je freeware ke stažení na
www.adobe.com/products/digital-editions.html .
Na počítačích v studovnách (knihovna, počítačové studovny) na fakultě je nainstalován.
Při prvním přihlášení se k ADE budete vyzvání k tvorbě vlastního Adobe ID. Na knihovních počítačích je
většinou již ID vytvořeno, můžete tedy použít knihovní sbírku digitálních knih, ale není problém současné
ID odhlásit a přihlásit se svým vlastním.
Knihy se dají číst i na počítači právě v ADE. V ADE vidíte, kterou knihu jste naposled četli (*1), která kniha
již má po uplynutí výpůjční doby (*2) – ta již nepůjde otevřít!
Jakmile k počítači připojíte čtečku, objeví se v ADE (*3).

Knihu, kterou si chcete přetáhnout do čtečky, vyberte pokliknutím. Podbarví se vám a vy jí přetáhněte
(stisknutí myši a táhnout) do čtečky:

Staženou knihu pak najdete v čtečce v složce DIGITAL EDITIONS. (Složka PUVODNI obsahuje autorsky
volná beletristická díla klasiků v různých jazycích).
Návody naleznete i na adrese

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/EIZ/elektronicke-knihy/ctecky

