
ebrary - vypůjčky  e-knih do čtečky 
  
Od listopadu 2011 elektronická knihovna ebrary nově nabízí možnost vypůjčit si na 14 dnů do čtečky 
většinu e-knih obsažených v ebrary. Podmínkou je, aby byl na počítači, čtečce nebo jiném přenosném 
zařízení nainstalován program Adobe Digital Editions. Záznamy e-knih z ebrary jsou obsažené i v 
Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC. 
• doba výpůjčky e-knihy je 14 dnů  
• vypůjčené e-knihy je možné v předstihu vrátit  
• aktuálně může mít jeden uživatel na různá zařízení vypůjčeno maximálně 10 e-knih  
• až na výjimky je možné, aby takto vypůjčenou e-knihu četl online i další uživatel  
• podporovaná zařízení: Barnes & Noble Nook, Sony ReaderBorders Kobo, iPhone, iPod, iPad (u 

zařízení Apple je možné použít aplikaci Bluefire Reader) aj. Čtečka Kindle zatím není 
podporována.  

• pro výpůjčky nejsou k dispozici e-knihy z nakladatelství (stav k 30.11.2011), průběžně 
aktuálizovaný přehled je dostupný na stránách ebrary: Byron Hoyt, Cambridge University 
Press, Canadian Electronic Libraries, Duke University Press, Dun & Bradstreet, ExecuGo, 
Global ePress, Informa Healthcare, Irwin Law, New York University Press, Now Publishers, 
ProQuest (specifically Business Dissertations & Theses), University of Minnesota Press, 
University of North Carolina Press, University of Chicago Press  

 Další novinkou ebrary je od listopadu 2011 možnost uložit si ve formátu PDF 40 stran během 
jednoho přihlášení, tuto službu ebrary doposud nenabízela. 
  
Jak si e-knihy v ebrary vypůjčíte?  
• podmínkou pro výpůjčky e-knih z ebrary je, aby byl na počítači instalovaný program Adobe 

Digital Editions, u zařízení Apple je možné použít aplikaci Bluefire Reader  
• v ebrary je u jednotlivých e-knih umístěno tlačítko Download  
• pokud do ebrary vstupujete z počítače NK ČR, je nutné se v ebrary nejprve přihlásit pomocí 

přihlašovacího jména a hesla, které používáte i pro přístup do Elektronického katalogu NK ČR 
- báze NKC nebo pro vzdálený přístup, odkaz „Sign In“ pro přihlášení naleznete na stránkách 
ebrary v pravém horním rohu.     Pokud na tlačítko Download kliknete a dosud jste se do 
ebrary nepřihlásili, systém vás na nutnost přihlášení upozorní. 

• pokud do ebrary vstupujete z vlastního počítače pomocí vzdáleného přístupu, nejprve se 
přihlašujete do Centrální autentizační služby NK, po kliknutí na tlačítko Download se již 
vybraná e-kniha stáhne bez dalšího přihlašování  

• pro přihlášení  do Centrální autentizační služby NK je nezbytné, aby byl čtenářský průkaz 
platný a bez přestupků (neprodloužené výpůjčky, nezaplacené pokuty atd.)  

• v zobrazené tabulce si lze vybranou e-knihu vypůjčit na zařízení s nainstalovaným programem 
Adobe Digital Editions (v tabulce označeno jako Special format, The entire document) nebo z 
ní uložit 40 stran ve formátu pdf (v tabulce označeno jako Standard image-PDF format. One 
chapter (or page range) at time)  

V případě problémů či dotazů na výpůjčky e-knih v ebrary nebo stahování pdf souborů nás, prosím, 
kontaktujte (reference@nkp.cz). Bližší informace o jednotlivých krocích při výpůjčce z ebrary 
naleznete v souboru „ebrary vypujcky navod.pdf“ uloženém na čtečce ve složce Návody. 
 


