
Nabídka výpůjček e‐knih 
 
Knihovna města Plzně, p. o. ve spolupráci se společností eReading.cz poskytuje svým 
čtenářům půjčování e-knih.  
Služba je registrovaným uživatelům KMP poskytována zdarma. 
 
Vypůjčené e-knihy lze číst POUZE na čtečkách eReading.cz START2/START3, telefonech  
a tabletech s operačním systémem Android (v. 2.4 a vyšší) a iOS  pomocí aplikace 

eReading.cz  
 
Podmínky uskutečnění e-výpůjčky: 
 v evidenci registrovaných uživatelů knihovny musí být vyplněna Vaše platná e-mailová 

adresa  
 musíte být zaregistrován/a na stránkách eReading.cz pod shodnou e-mailovou adresou 

(pokud si nejste jist/a jejím tvarem, ověřte si ji u pracovníků knihovny). Registrace je 
podmíněna souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami eReading.cz. 

 
Délka výpůjčky je 21 dní. Kniha se po uplynutí této doby automaticky znepřístupní, a proto 
se na ni nevztahuje poplatek z prodlení. Knihu nelze předčasně „vrátit“. 
Můžete mít zároveň vypůjčeny maximálně 2 tituly. 
Stejnou e-knihu si může vypůjčit neomezený počet čtenářů současně. 
 
 
POSTUP PŘI PŮJČOVÁNÍ E-KNIH 
 
Před první výpůjčkou e–knihy se zaregistrujte na stránkách eReading.cz , Vaše e–mailová 
adresa musí být shodná s vaší e-mailovou adresou uvedenou v evidenci knihovny. 
 

 
 
Musíte být přihlášen/a do čtenářského konta katalogu Carmen. 
 

 

  313131



Vybranou e–knihu si zapůjčíte v nabídce „Půjčit e–knihu“ v detailu knihy. 

 
 

Po kliknutí na tlačítko “Půjčit E-knihu” se objeví následující obrazovka. Je nutné 
potvrdit souhlas s podmínkami e-výpůjček. 
Po stisknutí tlačítka “Vyžádat si e-knihu” je e-výpůjčka připravena na serveru eReading.cz. 
Na Vaši emailovou adresu bude doručena zpráva s údaji o výpůjčce. 
 

 
 
 
 
Úspěšné dokončení operace. 

 
 
Nyní je vše připraveno ke stažení e-knihy do Vašeho čtecího zařízení. Postup, jak stáhnout a 
číst e-knihy, naleznete v nabídce „Jak číst eKnihy“ webových stránek eReading.cz. Nabídka 
je dále rozdělena podle použitého čtecího zařízení. 



 

 
 
Opakujeme, že vypůjčené e-knihy lze číst pouze na čtečkách eReading.cz, chytrých 
telefonech a tabletech s operačním systémem iOS a Android (v. 2.4 a vyšší) pomocí aplikace 
eReading.cz , kterou si v případě Androidu stáhnete z Google play a nainstalujete. 
Po přihlášení do aplikace eReading.cz (jméno je e-mail + heslo z registrace na eReading.cz) 
si e-knihu stáhnete do zařízení. 
 
Případné dotazy pište na adresu knihovnamp@plzen.eu. 
 
Věříme, že budete s novou službou spokojeni. 
 
                                                                                                      Knihovna města Plzně, p. o. 


