
Elektronické knihy – 

áno alebo nie 

Skúsenosti z praxe jednej 

akademickej knižnice 



E-kniha – nové médium 

 spoločenský status e-knihy 

 charakteristika e-knihy podľa Lindy Bennett a Monicy Landoni (2005, s. 9):  štvorrozmerný 
vektor, kde  štyrmi  rozmermi sú:  

• obsah (naznačuje adresáta) 

• formát (podriaďuje sa účelu) 

• účel (štúdium, relax a i.) 

• využitie (analýza profilu používateľov)  

 

BENNETT, Linda a Monica LANDONI, 2005. E-books in academic libraries. In The Electronic 
Library, vol. 23, no. 1, s. 9-16.  

 

 



Akvizícia  elektronických kníh  
TRVALÝ PRÍSTUP       

          

nákup elektronických kníh prostredníctvom kníhkupectiev 

•    r. 2011 – grant Nadácie UPJŠ (7 odborných titulov elektronických kníh v českom 
jazyku prostredníctvom internetového kníhkupectva www.martinus.sk . Pri nákupe 
sme postupovali podľa postupu stanoveného kníhkupectvom 
http://www.martinus.sk/eknihy/uvod/?uSection=step1).  

• zakúpené knižné tituly knižnica môže požičiavať len na prezenčné štúdium 
v priestoroch knižnice.  

• nadobudnuté tituly majú pridelenú signatúru (prírastkové číslo EBU) a sú evidované 
ako knižničné jednotky 

http://www.martinus.sk/eknihy/uvod/?uSection=step1




Akvizícia elektronických kníh 
 prostredníctvom platformy rôznych poskytovateľov  

 

• agregátori dnes poskytujú komfortný prístup k celej kolekcii odborných kníh (ebrary od Proquestu , 
eBook Collection spoločnosti EBSCO) s rôznymi aplikačnými možnosťami (online/offline prístup, 
osobný účet, základné/pokročilé vyhľadávanie, navigačné nástroje, kopírovanie a vkladanie textu a i.). 
Používateľ má umožnený priamy prístup (kontrola IP inštitúcie, zriedkavo heslo) alebo vzdialený 
prístup (osobné ID a heslo); 

• r. 2012 – spolupráca s UK Univerzity Karlovy v Prahe -  vstup do konzorcionálneho projektu so 
spoločnosťou E-reading; 

• prihlásenie je overované voči e-mailovej adrese používateľa UK evidovanej v databáze UK. Zakúpené 
e-knihy (8 titulov odbornej literatúry v českom jazyku) majú  prírastkové číslo EBU. 

•  knihy je možné si stiahnuť (vytlačiť)  a natrvalo si ich ponechať 

   





Akvizícia elektronických kníh 
 prostredníctvom vlastného vydavateľstva 

• vydávanie diel aj v elektronickej podobe na UPJŠ. V   samotnej žiadosti o elektronické 

publikovanie, autor udeľuje súhlas s voľným publikovaním  pre oprávnených 

používateľov v plnom rozsahu na webovej stránke UPJŠ, prostredníctvom e-shopu 

Unibook UPJŠ, na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, v digitálnej knižnici UPJŠ; 

• Takto získaným knihám je pridelené prírastkové číslo EBU.  

 časovo limitovaný prístup  

• r. 2014 – zakúpenie  7 titulov študijnej literatúry pre zahraničných študentov LF UPJŠ 

na základe  licenčnej zmluvy medzi LF a spoločnosťou Elsevier. Tituly sú dostupné 

všetkým používateľom z IP adries UK a LF a tiež prostredníctvom vzdialeného prístupu 

cez proxy server. Uvedené tituly máme aj v tlačenej podobe. 

 



Katalogizácia elektronických kníh 

 

 UK sa rozhodla v rámci modulu katalogizácia vyčleniť logickú bázu elektronických kníh, 

čím umožnila používateľovi rýchlejšiu navigáciu v rámci samotného online katalógu. 

Dôvodom boli aj zobrazovacie šablóny, ktoré v prípade elektronických dokumentov 

zobrazujú  údaje súvisiace s  e-dokumentami (formát, link na  plné texty).   

Metóda jedného záznamu -  elektronický   dokument je len v digitálnej  podobe.  

Metóda dvoch záznamov – dokument je v elektronickej aj v tlačenej verzii. V tomto prípade 

existujú dva navzájom prepojené  záznamy – pre každý typ  s tým, že v poznámke sa 

uvedú údaje o druhej forme.  

 



Online katalóg – databáza e-kníh 



Online katalóg 

Tlačená verzia Elektronická verzia 



Čo dodať na záver? 
• Patria  elektronické knihy do akademického prostredia (akademickej knižnice)? – áno  

• Poskytuje knižný  dostatok vhodných  titulov v  prípade akademických knižníc? – áno 

ALE !!!! 

• problematika spočíva v  právnom hľadisku sprístupňovania digitálnych kníh, ich 
ďalšieho použitia a šírenia  v rámci  poskytovania knižnično-informačných služieb 
knižnice, i v samotnej knižničnej terminológii ( napr.  ide v prípade digitálneho 
dokumentu o výpožičku?); 

• v tejto súvislosti je preto  dôležité vypracovať akýsi  výpožičný protokol pre tento 
typ dokumentov podľa odporúčaní medzinárodnej asociácie knižníc IFLA z roku 2010 
(Manifest IFLA/UNESCO o digitálnych knižniciach), čo si  vyžaduje dôslednú 
prípravu a dohody s vydavateľstvami aj autorskými zväzmi 



Aby knižnice mohli plniť svoje poslanie v sieťovom digitálnom prostredí, musia mať: 

 

• právo kopírovať autorské diela; 

• právo komunikovať digitálny informačný obsah online; 

• právo sprístupňovať digitálny informačný obsah;  

• právo predvádzať informačný obsah; 

• právo vyhľadávať informačný obsah pre čitateľov. 

 

KONVIT, Martin. 2012. Digitálne knihy z pohľadu práva. In Knižnica, roč. 13, č. 6, s. 9-
13. 



 

Ďakujem za pozornosť. 
 

zuzana.babicova@upjs.sk 


