
 

Ve spolupráci s českou firmou FlexiBooks připravujeme pro uživatele také elektronické výpůjčky 
českých knih. Princip je podobný jako v případě EBL. Uživatel si stáhne vyhledanou knihu do svého 
čtecího zařízení (PC, mobil nebo tablet) a  po uplynutí 30denní výpůjční doby kniha sama zmizí. 
Služba bude spuštěna během října. 

      Bližší informace budou k nalezení na webových stránkách ÚK ČVUT.

Katalog EBL

Chcete mít okamžitě k dispozici knižní novinky pro technické obory? Stačí vám jen krátkodobá 
výpůjčka? Nevadí vám používat e-knihu? Nemáte čas přijít do knihovny? Máme řešení -  nabízíme 
elektronickou výpůjčku ze široké nabídky odborných e-knih.

Novou službu e-výpůjček jsme spustili na platformě EBL (Ebook Library), sestavili jsme kolekci nejnovějších e-knih 
zahraničních renomovaných vydavatelů technické literatury. Nabízenou kolekci si můžete prohlédnout, prolistovat 
a titul, který vás zaujme, si můžete na 7 dnů půjčit. E-výpůjčka na platformě EBL je placená služba, ale pro uživatele 
z ČVUT poplatky hradí knihovna ze svého rozpočtu.

ELEKTRONICKÉ VÝPŮJČKY ZAHRANIČNÍCH KNIH NA DOSAH RUKY

E-výpůjčky Databáze e-knih
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E-čtečky v knihovně Prodejní výstava Nov@2015

Registrace v EBL

Mgr. Daniela Nová
daniela.nova@cvut.cz

Podrobný návod, jak používat službu EBL, najdete ZDE.

        Mgr. Daniela Nová            Mgr. Tereza Šorejsová
daniela.nova@cvut.cz    tereza.sorejsova@cvut.cz 

EBL

EBL

Půjčte si e-knihu přímo ze své kanceláře, z učebny, z kolejí ČVUT:
• Na webové stránce ÚK ČVUT si vyberte službu EBL.
• Vytvořte si v systému EBL účet (zadávejte pouze e-mailovou adresu domény 

ČVUT!).
• Vyhledávejte v kolekci e-knih a vyberte si konkrétní e-knihu.
• Prohlížejte si e-knihu. Po časovém limitu 5 minut se objeví hláška – Zavřít  

nebo  Stáhnout.
• Stažením si e-knihu půjčíte na 7 dnů.
• Půjčenou e-knihu si můžete online číst, stáhnout do počítače, elektronické 

čtečky, mobilu. Tituly jsou k dispozici ve formátu ePub a PDF.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Služba EBL 
je pro uživatele ČVUT 
dostupná pouze 

v rámci 
IP adres sítě ČVUT.

(Není možný přístup 
z domova.)

PŘIPRAVUJEME: ELEKTRONICKÉ VÝPŮJČKY ČESKÝCH KNIH

Záznam e-knihy v EBL
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Mgr. Daniela Nová            Mgr. Tereza Bártová   
daniela.nova@cvut.cz    tereza.bartova@cvut.cz

Pokud nemáte vlastní čtečku e-knih a  nechcete číst 
elektronické knihy z  obrazovky počítače, můžete si ji 
vypůjčit v knihovně.

V e-čtečce budete mít všechny materiály na jednom 
místě, můžete stahovat e-knihy i články a přidávat vlastní 
poznámky podle potřeby.

Výpůjčka čtečky funguje následovně: zarezervujete si 
čtečku v Katalogu knihovny, vyzvednete si ji v  5.  NP 
Ústřední knihovny ČVUT a 30 dní ji můžete využívat.

Dále viz: 
• Jak rezervovat čtečku
• Seznam dostupných čteček PhDr. Lenka Krejčová

lenka.krejcova@cvut.cz

EXKURZE V KNIHOVNĚ

Od 1. 10. do 27. 10. jsou pro studenty 1. ročníků 
připraveny exkurze v Ústřední knihovně ČVUT.
Studenti poznají prostory ÚK ČVUT, seznámí se 
s nabízenými službami a zjistí, v čem jim může knihovna 
pomoci při studiu.

Exkurze budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 13.00 a od 15.00

Na exkurzi je nutné přihlásit se předem - přihláška.

AccessEngineering - využijte a doporučujte 
kolekci e-učebnic pro technické obory prestižního 
vydavatelství McGraw-Hill.

E-knihy jsou rovněž dostupné na platformě 
digitálních knihoven:

• Wiley Online Library: trvale nakoupené  
elektronické knihy a encyklopedie

• ScienceDirect: trvale nakoupené e-knihy, 
sborníky z konferencí a referenční příručky 

• SpringerLink: 
• Lecture Notes in Computer Science
• Lecture Notes in Mathematics
• Springer eBook Collection in Computer Science

PRÁCE S E-KNIHAMI OFFLINE
Databáze EBSCO a Knovel připravily aplikace 
do  tabletů a chytrých telefonů k  jednodušší práci 
s  e-knihami. Stačí si aplikaci stáhnout, vytvořit si 
účet v databázi a poté můžete stahovat a číst knihy 
offline. 

PRODEJNÍ VÝSTAVA NOV@2015E-ČTEČKY V KNIHOVNĚ

Jako každý rok se také letos koná podzimní 
výstava NOV@2015, kde spolu s dodavatelem 
tištěných zahraničních knih nabídneme letošní 
novinky z technických oborů. 
Uživatelé jsou zváni, aby si s  knihou v ruce 
prohlédli nabízené tituly a po zvážení navrhli jejich 
zakoupení do knihovny. 
V rámci prodejní výstavy budou prezentovány 
publikace autorů z ČVUT vydané v zahraničí.

Využijte až 25% slevu na odborné knihy!

Výstava bude probíhat od 19. 10. do 23. 10.

Výstava je podpořena Fondem na podporu 
celoškolských aktivit ČVUT.

TRVALE NAKOUPENÉ A PŘEDPLACENÉ E-KNIHY PRO ČVUT

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE…

Dotazy pište na:  knihovna@cvut.cz 

Sledujte nás na sociálních sítích: 

V říjnovém Newsletteru budou představeny aktivity 
knihovny, které jsou určeny studentům v  různých  
úrovních studia (Bc., Mgr. a Ph.D.): kurzy, 
semináře, školení a workshopy, účast knihovny 
ve výuce.

Elektronické knihy máte přístupné jak z IP adres ČVUT, 
tak prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Rozcestník pro všechny dostupné e-zdroje najdete 
na stránkách ÚK ČVUT v sekci Informační zdroje. 

K jednodušší orientaci v informačních zdrojích můžete 
použít vyhledávač Summon. S jeho pomocí můžete 
prohledávat všechny e-zdroje z jednoho místa.

Přístup k e-knihám:
Katalog ČVUT - trvale zakoupené e-knihy jsou zařazeny 
do online katalogu knihovny v databázi e-knih.
EBRARY - předplacené e-knihy z kolekce Engineering 
and Technology.
 

EBSCOhost  - Po kliknutí na eBooks EBSCO pro ČVUT 
se objeví seznam všech dostupných titulů.
 

 Knovel - získáte přístup k e-knihám z oborů:
1. Civil Engineering & Construction Materials
2. Electrical & Power Engineering
3. Mechanics & Mechanical Engineering
4. Transportation Engineering
5. Industrial Engineering & Operations Management
6. Nanotechnology
7. Process Design, Control & Automation

PhDr. Ludmila Tichá ludmila.ticha@cvut.cz

Mgr. Daniela Nová
daniela.nova@cvut.cz
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