E-knihy
MCK Malacky - Knižnica v spolupráci s portálom Palmknihy- eReading.cz ponúka
viac ako 10 000 e-kníh.
Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo - stačí mať len platný čitateľský
preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).
Vypožičané e-knihy je možné čítať na:
1/ tabletoch/mobiloch/netbookoch so systémom Android alebo iOS
2/ čítačky elektronických kníh - zoznam čítačiek podporujúcich e-knihy
POZOR! E-knihy sa nedajú čítať online a v zariadeniach s operačným
systémom Windows, na čítačkách Kindle a PocketBOOK, v ktorých nie je
Android alebo iOS.
Ako si stiahnuť aplikáciu do čítačky elektronických kníh?
Instalačný súbor s aplikáciou:
https://www.dropbox.com/sh/87o9cfp2q25qvl4/AABVHBWadt2wYyDwH0UjHvr1a/Inst
ala%C4%8Dn%C3%AD%20soubory%20%28pro%20p%C5%99%C3%ADpadn%C3
%BD%20z%C3%A1jem%29/Pro%20android%20%20mob.%20telefony%2C%20tablety%2C%20%C4%8Dte%C4%8Dky/app-androidrelease.apk?dl=0
Postup:
1. Kliknutím na vyššie uvedený odkaz si stiahnete súbor do počítača.
2. Následne si pripojíte čítačku e-kníh káblom k počítaču a stiahnutý súbor sa do
čítačky presunie.
3. Potom je dobré čítačku reštartovať, aby sa inštalácia dokončila.
4. Po opätovnom zapnutí čítačky je možné aplikáciu využívať, to znamená prihlásiť
sa do on-line knižnice v rámci aplikácie, kde bude požičaná e-kniha k dispozícii na
stiahnutie.
Zoznam vydavateľstiev e-kníh.
Z pohodlia domova si môžete jednoducho vypožičať e-knihu cez online katalóg
knižnice, ktorá sa Vám obratom zobrazí vo virtuálnej knižnej poličke aplikácie
eReading alebo vo Vašom konte na stránke Palmknihy.cz s viditeľne označeným
termínom vrátenia.
Požičiavanie je bezplatné pre všetkých registrovaných čitateľov Knižnice MCK.


Dĺžka výpožičky je 31 dní, 32. deň sa e-kniha sama vymaže z aplikácie, nie je
potrebné ju vrátiť. Ďalšie tituly je možné vypožičať si po uplynutí výpožičnej
doby aktuálnych výpožičiek.



Knihu nie je možné predčasne vrátiť.



Čitateľ môže mať zároveň požičané 3 tituly a čítať ich bez nutnosti pripojenia
k internetu.

ČO JE NUTNÉ UROBIŤ PRED PRVÝM POŽIČIAVANÍM?


zaregistrovať sa v knižnici a zadať e-mail a heslo pri registrácii (je možné
doplniť aj registrovaným čitateľom) . Heslo sa bude využívať na prihlásenie do
online katalógu knižnice.



zaregistrovať sa na portáli https://www.palmknihy.cz
(Dôležité: pri registrácie uviesť rovnakú emailovú adresu akú máte uvedenú
v čitateľskom konte v našej knižnici. Ak nemáte v knižničnom konte emailovú
adresu, požiadajte telefonicky alebo emailom našu knižnicu o jej doplnenie).



stiahnuť si aplikáciu s názvom eReading do svojho zariadenia (čítačka,
mobilný telefón, tablet), ktorá je zdarma k dispozícii na Google Play pre
Android alebo na App Store pre iOS.



e-knihy sú dostupné na stránke knižnice: www.kniznicamalacky.sk ,
prostredníctvom online katalógu.

Ako si vypožičať e-knihu:
1. Prihláste sa do online katalógu knižnice – vpravo hore je potrebné kliknúť na
prihlásenie, prihlasovacím údajom sú číslo čitateľského preukazu (číslo pod
čiarovým kódom na čitateľskom preukaze) a heslo, ktoré ste zadali pri
registrácii v knižnici.

2. Použite rozšírené vyhľadávanie – rozkliknite druh dokumentu a zakliknite len
E-knihy a stlačte tlačidlo Nájsť. Zobrazia sa všetky e-knihy v online katalógu.

3. Pre vyhľadávanie konkrétneho titulu, alebo autora použite jednoduché
hľadanie. Vyhľadávajte podľa ponuky možností (Autor, Názov,
Vydavateľstvo...). prípadne zadajte priamo názov alebo autora hľadanej knihy.

4. Pri vybranej knihe v katalógu zvoľte „Požičať si e-knihu“.

5. Kliknite na súhlas s podmienkami e-výpožičky a na „Požičať si e-knihu“. Po
stisnutí tlačidla sa Vám zobrazí oznámenie o úspešnom vypožičaní. Na
emailovú adresu Vám príde oznámenie o uskutočnenej e-výpožičke.

Ako otvoriť e-knihu:
1. Na mobile, tablete alebo čítačke si otvorte aplikáciu eReading, sekciu „Místní“
– musíte byť pripojení na Internet.

2. Potom zvoľte sekciu „ONLINE“ a vyplňte Vaše prihlasovacie údaje, ktoré ste
uviedli pri registrácii do portálu Palmknihy – eReading.
3. Kliknutím na obálku si stiahnete e-knihu zo sekcie „Online“ do „Místní“.
4. V prípade, že máte aplikáciu eReading stiahnutú vo svojom mobile/tablete
a ste v nej trvalo prihlásení, proces vypĺňania prihlasovacích údajov už pri
ďalších výpožičkách opakovať nemusíte.
5. Knihu môžete čítať už bez pripojenia na internet.

