
Jak si půjčit elektronickou knihu

EVÝPŮJČKY V NOVÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KOHA



I v novém knihovním systému KOHA si můžete odkudkoliv vypůjčit e-knihu 
prostřednictvím online katalogu, který najdete na stránkách 

www.knihovnabreclav.cz

eVýpůjčky se realizují pomocí odkazu 
ČTENÁŘSKÉ KONTO



Musíte být registrovaným čtenářem knihovny

Musíte mít ve svém uživatelském účtu v knihovně zadaný 
email. 

eVýpůjčka je pro čtenáře z knihovny zdarma

Délka eVýpůjčky je 30 dní, po uplynutí této doby se e-kniha 
automaticky znepřístupní, eVýpůjčku není možné zkrátit. 

Nevztahuje se na ní proto pokuta z prodlení, eVýpůjčka sama 
zmizí z vašeho zařízení.

Současně si lze vypůjčit maximálně dva tituly.

PODMÍNKY:



Pro půjčování 
e-knih je nutné 

přihlásit se do 
čtenářského konta



Pokud se přihlášení podaří, uvidíte 
zde své jméno a od této chvíle již 
můžete provádět eVýpůjčky

Pokračujte klepnutím na odkaz  
Úvodní strana



Nebo můžete procházet 
katalog e-knih, které 
najdete pod odkazem 
Elektronická kniha

Nyní můžete vyhledat žádaný 
titul a zjistit, zda je v knihovně 
k dispozici i v elektronické 
podobě



Pokud u knihy objevíte 
tlačítko 
Vypůjčit e-knihu
je kniha k dispozici 
i v elektronické podobě

eVýpůjčku uskutečníte 
kliknutím právě na toto 
tlačítko



A JE HOTOVO! Nyní je možné si e-knihu stáhnout rovnou do 
čtečky, tabletu nebo mobilu

Pokud si ale půjčujete e-knihu poprvé, je nutné se 
zaregistrovat na stránkách nebo v aplikaci palmknihy.cz



STAHUJEME 
POPRVÉ


Pro možnost používat eVýpůjčky je potřeba si zřídit 
účet u palmknihy.cz

Klepněte nahoře na 
odkaz Můj účet a 
poté vyberte 
možnost
REGISTRACE



POZOR!
Zaregistrujte se pod stejným 
e-mailem, jaký máte 
uvedený ve svém 
čtenářském účtu!

Heslo může být 
odlišné



Po úspěšné registraci, 
už jen potvrdíte svůj 
email a můžete začít 
svůj profil využívat



Své eVýpůjčky nyní 
naleznete v oddíle 
KNIHOVNIČKA, pod 
odkazem Moje 
eVýpůjčky

Zde vidíte, dokdy 
vaše eVýpůjčka trvá



Po této úvodní registraci už je možné si eVýpůjčky stahovat 
rovnou do čtečky (ale jen pokud daný typ umožňuje instalaci 
aplikace PALMKNIHY) nebo do tabletu/mobilu s operačním 
systémem Android/iOS


STAHUJEME PŘÍMO DO 

MOBILU/TABLETU/ČTEČKY

V obchodě s 
aplikacemi (Google 
Play pro Android, 
AppStore pro iOS) si 
vyhledejte a 
nainstalujte 
bezplatnou aplikaci 
PALMKNIHY



Spusťte aplikaci, pokud jste tak 
ještě neučinili, zaregistrujte se 
pod stejným e-mailem, jaký 
máte uvedený ve svém 
čtenářském účtu nebo se 
přihlaste už k existujícímu účtu.

Registrace/přihlášení



V aplikaci se vám objeví kniha, 
kterou jste si v knihovně 
vypůjčili.

Klepněte na ČÍST a kniha se 
následně stáhne do vašeho 
zařízení.

eVýpůjčka



A je definitivně HOTOVO, 
můžete začít číst 

Jen nezapomeňte, že na 
přečtení máte pouze 30 dní, 
poté se kniha sama z vašeho 
zařízení smaže. 

eVýpůjčka



Aplikace si pamatuje místo, na 
kterém jste se čtením skončili, 
můžete si ale také  vytvářet 
vlastní záložky, zobrazit obsah 
knihy nebo si přizpůsobit 
velikost písma tak, aby se vám 
četlo co nejpohodlněji.

Příjemné počtení!

Případné dotazy pište na adresu 
cech@knihovnabreclav.cz

mailto:cech@knihovna-bv.cz

