Knihovna Vrbno nově nabízí
eVýpůjčky!
Knihovna Vrbno začala od července 2022 nabízet ve spolupráci s portálem
www.palmknihy.cz svým čtenářům k vypůjčení e-knihy. Knihu lze jednoduše
stáhnout odkudkoliv z pohodlí domova a zdarma (v rámci ročního
čtenářského poplatku).

Jak se zapojit do eVýpůjček:
1. Zaregistrujte se v knihovně
2. Stáhněte si aplikaci Palmknihy do čtecího zařízení, která je k dispozici ke stažení zdarma na Google
Play pro Android (verze 5 a vyšší) nebo přes App store pro iOS (verze 11 a vyšší).
3. V aplikaci se registrujte stejným e-mailem, kterým jste registrování v knihovně. Případně oznamte
nebo doplňte svou emailovou adresu knihovně.

Jak si vypůjčit e-knihu:
1.
2.
3.
4.

Přihlaste se do on-line katalogu knihovny.
U vybraného titulu zvolte tlačítko „Půjčit e-knihu“. Po stisknutí tlačítka se Vám zobrazí oznámení o
úspěšném provedení eVýpůjčky, kterou naleznete v aplikaci.
Otevřete aplikaci Palmknihy. Sekce E-knihy bude zpočátku prázdná. Zmáčkněte tlačítko Aktualizovat
knihovnu.
Kliknutím na obálku stáhnete e-knihu, po tomto kroku lze e-knihu číst i bez připojení k internetu. Za
31 dní se eVýpůjčka sama vrátí.

* Aplikaci Palmknihy lze naistalovat na hardwarové čtečky knih se systémem Android (např. zařízení ONYX,
C-TECH, inkBokkd, Energy Sistem, …). Pokud nemáte čtečku, nevadí. Možností je spousta. Čím větší telefon,
tím větší stránka. Moderní mobily nebo tablety (Android/iOS) umí dnes potlačit modré světlo a chránit
Vaše oči podobně jako čtečka.

Výhody:
* Výpůjčky e-knih jsou pro registrované čtenáře zdarma.
* Délka výpůjčky je 31 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní, výpůjčku není
možné zkrátit ani prodloužit. Nevztahuje se na ni proto pokuta z prodlení, výpůjčka sama zmizí z vašeho
zařízení.
* Stejnou e-knihu si může vypůjčit více čtenářů současně, nečekáte ve frontě na volnou knihu.
* Je možné vypůjčit si maximálně 2 dokumenty současně.
* Čtenáři, kteří nemají k dispozici technické zařízení vhodné k zobrazení a čtení e-knih, si budou moci od
září 2022 vypůjčit čtečku Onyx Boox.
Nevíte si rady s instalací? Můžete se kdykoliv obrátit na nás v knihovně (554 751 649), nebo ve Střeše na
pana Rybára (554 295 195).

