
Jak si půjčit elektronickou 

knihu

E-VÝPŮJČKY 
v Městské knihovně Břeclav



E-výpůjčky v břeclavské knihovně

 Musíte být registrovaným čtenářem 
knihovny

 Musíte mít ve svém uživatelském kontě v 
knihovně zadaný email. Můžete ho zadat 
přes web po přihlášení do svého účtu v 
katalogu Carmen

 Výpůjčka je pro čtenáře z knihovny 
zdarma

PODMÍNKY:



E-výpůjčky v břeclavské knihovně

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

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

 Zároveň si lze vypůjčit maximálně tři 
tituly.

PODMÍNKY:



I v dnešní složité době je možné si půjčovat z pohodlí domova e-knihy 
prostřednictvím webových stránek knihovny www.knihovnabreclav.cz

E-výpůjčky se 
realizují pomocí 
knihovnického 
katalogu Carmen 
(odkaz Vyhledávání)



Pro půjčování 
e-knih je nutné 
přihlásit se do 

čtenářského 
konta



Pro přihlášení 
použijete jako login 
číslo Vaší průkazky a 
jako heslo prvních 
šest číslic z vašeho 
rodného čísla

Pokud se přihlášení 
podaří, uvidíte v černé 
liště své jméno a 
otevře se Vám 
možnost nastavení  
svého konta



Pro nabídku 
e-knih otevřete 
Odkazy / E-knihy
v horní černé liště 
nebo v sekci 
Nejhledanější



Zde vidíte aktuální počet 
nabízených e-knih, 
klikněte na odkaz E-knihy

Zde vidíte kolik e-knih je dostupných 
také v papírové podobě 
To, že se u knihy objevuje 
Nedostupné tedy NEZNAMENÁ, 
že si není možné e-knihu vypůjčit



Pokud se u 
knihy objeví 
tlačítko 
Půjčit E- knihu
je kniha k 
dispozici 
i v elektronické 
podobě

Výpůjčku 
zahájíte 
kliknutím právě 
na toto tlačítko



Zde odsouhlasíte 
podmínky 
e-výpůjčky

Klepněte na 
tlačítko 

Vyžádat si e-knihu



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

Pokud se přihlašujete poprvé, je 
nutné se zaregistrovat na 
stránkách ereading.cz, kliknutím 
na odkaz budete na tyto stránky 
přímo přesměrováni



Zaregistrujte se 
pod stejným 
e-mailem, jaký 
máte uvedený 
v čtenářském 
kontu!

STAHUJEME 
POPRVÉ


Společnost e-Reading se spojila se 
společností Palmknihy, proto se nedivte, že 
jste ocitli na stránkách palmknihy.cz



Heslo může 
být odlišné 
od toho, 
které 
používáte při 
přihlašovaní 
do pošty

Odklepněte 
souhlas a 

tlačítko 
Registrovat



Zde vidíte, jaké e-knihy 
máte vypůjčeny a 
dokdy e-výpůjčka platí

Klepněte 
sem pro 
zobrazení 
Vašich 
e-výpůjček



E-výpůjčku je možné si stáhnou rovnou do čtečky 
nebo do tabletu/mobilu s operačním systémem 
Android/iOS 

STAHUJEME 
PŘÍMO DO 
ČTEČKY

PODPOROVANÉ ČTEČKY:

• eReading.cz 4 Touch Light

• C-TECH Lexis (EBR-61)

• Energy eReader Pro HD

• inkBOOK Classic 2

• inkBOOK Prime 



Čtečka se zapíná 
tlačítkem v dolní části

Ovládat se dá dotykovým 
displejem nebo tlačítky 
po bocích



Podmínkou pro stáhnutí 
e-výpůjčky přímo 
do čtečky je připojení 
k dostupné bezdrátové síti



E-výpůjčky realizujeme 
pomocí tlačítka 
eReading.cz



Klepněte na 
odkaz ONLINE

Zadáte e-mail 
a heslo, pod 
kterým jste se 
zaregistrovali 
na stránkách  
eReading.cz 
(palmknihy.cz)



Po přihlášení do konta zde uvidíte 
výpůjčky, které jste realizovali 
v knihovnickém katalogu Carmen



Klepnutím na knihu si 
ji můžete stáhnout do 
čtečky



HOTOVO, MŮŽETE ZAČÍT ČÍST!
Pamatujte na to, že na přečtení 
máte jen 30 dní.



Intenzitu podsvícení 
displeje lze regulovat

K dispozici je i noční režim



V nastavení je možná 
samozřejmě změna 
velikosti písma a spousta 
dalších vychytávek



E-výpůjčku je možné si stáhnout i do vlastního 
tabletu/mobilu s operačním systémem Android/iOs 

STAHUJEME DO 
TABLETU/MOBILU

podmínkou je 
nainstalování 

bezplatné aplikace 
eReading



Postup je pak stejný jako u e-výpůjček do čtečky



Případné dotazy pište na adresu cech@knihovnabreclav.cz

Příjemné počtení!

mailto:cech@knihovna-bv.cz

