Půjčování e-knih ve Všenorské knihovně
Od března 2021 půjčujeme e-knihy ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz.
E-knihy je možné číst v aplikaci eReading na vhodných zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS,
nikoli na počítači. Stejnou e-knihu si může vypůjčit neomezený počet čtenářů současně.
Délka výpůjčky je 31 dní. Kniha po uplynutí této doby automaticky zmizí z čtecího zařízení, teprve pak si
můžete půjčit další titul. Výpůjčku nelze prodloužit ani zkrátit.
V současné době je možné si vypůjčit jen jeden titul. Dle zájmu čtenářů bude případně počet současně
vypůjčených e-knih zvýšen.
Služba je poskytována zdarma registrovaným čtenářům Všenorské knihovny.
Za každou e-výpůjčku platí knihovna portálu Palmknihy 49,- Kč.
Podmínky pro půjčení e-knihy
1. Musíte být registrovaným čtenářem knihovny a musíte mít uhrazen registrační poplatek.
2. V evidenci registrovaných čtenářů nahlaste svoji platnou emailovou adresu. Stejná emailová adresa
nesmí být uvedena v registraci Vašich dětí, pokud tomu tak je, musíte v jejich registraci v knihovně
uvést jiný email.
3. Zaregistrujte se na stránkách www.palmknihy.cz se stejnou emailovou adresou, která je uvedena
v čtenářském kontě knihovny.
4. Stáhněte si aplikaci eReading do svého tabletu, telefonu či čtečky. Aplikace je ke stažení zdarma
z Google Play pro Android nebo z App store pro iOS.
Jak si vypůjčit e-knihu
1. Přihlaste se do svého čtenářského konta v katalogu knihovny https://knihovna.vsenory.cz/.

Pokud ještě nemáte nastavené přihlášení do svého konta, klikněte na "Nastavit přihlášení".
V dalším okně vyplníte číslo legitimace a Vaše příjmení (číslo legitimace Vám sdělíme v knihovně,
papírové legitimace nevystavujeme). V dalším kroku si nastavíte vlastní přihlašovací údaje.
2. U vybraného titulu zvolte tlačítko „Půjčit e-Knihu“ nebo "Možnosti vypůjčení / e-Kniha".
Knihu si ještě před vypůjčením můžete zobrazit na eReading.cz a stáhnout si ukázku ve formátu epub,
pdf nebo mobi. Ukázku můžete číst i na počítači, celou e-knihu nikoli.

Chcete-li si knihu vypůjčit, klikněte na „Vypůjčit e-Knihu“. Následně se zobrazí oznámení o úspěšném
provedení e-výpůjčky.
Jak otevřít e-knihu
1. Otevřete aplikaci eReading ve čtecím zařízení.
2. V horním menu zvolte sekci “Online” a vyplňte Vaše přihlašovací údaje, které jste uvedli při
registraci do portálu www.palmknihy.cz .
3. Kliknutím na obálku stáhnete e-knihu ze sekce "Online" do "Místní". Pak už můžete číst knihu bez
připojení k internetu.
Případné dotazy vám zodpoví stránka nápovědy pro Palmknihy https://www.palmknihy.cz/napoveda nebo
nám můžete napsat na adresu knihovna@vsenory.cz.

