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Návod na stahování eBooks EBSCO 

 

Kde najdeme eBooks? 

1) databáze EBSCO - eBooks OU 

2) katalog Univerzitní knihovny – druh dokumentu E-knihy 

 

Přístup 

 rozsah IP adres OU 

 vzdálený přístup, připojení z domova mimo OU 

 

Co EBSCO eBooks umožňují 

 Online prohlížení v rámci databáze EBSCO 

 Stahování do PC nebo jiných mobilních zařízení = výpůjčka (1-14 dní) 

 Možnost rezervací 

 Knihy jsou chráněny pomocí DRM  

 Tisk, e-mail, kopírování (max. 60 stran denně) 

 

Licence 

 

 262 titulů je zakoupeno pro neomezený počet uživatelů 

 137 titulů je zakoupeno na 1 uživatelskou licenci 

 4 tituly máme pro 3 uživatelské licence 

Online prohlížení 

1) připojení do databáze EBSCO 

 Zvolit eBooks OU v rámci kolekce eBook Collection, zobrazí se Vám všechny 

zakoupené eBooks  

 Vyhledání dle klíčových slov, názvu, autora apod. 

 Rozkliknutí nalezené publikace, možnost číst jednotlivé kapitoly 

2)   v katalogu UK, zvolit druh dokumentu E-knihy 

http://search.ebscohost.com/
http://aleph.osu.cz/F/HYVY4IMU57PX5QEKLY3EEUCAHSRJV4EDQ46XTTSMR3DDKNNDI9-18275?func=find-b&request=&x=20&y=14&find_code=WRD&local_base=OU_KATALOG&adjacent=N&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=EB&filter_code_5=WSO&filter_request_5=
http://knihovna.osu.cz/dokumenty/navod-mimo-ou-pristup.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://aleph.osu.cz/F/MKC7RS1CX3CQXRN5QJURBUDVUMJYSV9HQ6SGQJMJHQKT8C358I-33290?func=short-rank&action=RANK&W01=alldocuments&W02=and&W03=Slova&W04=form%C3%A1t&W05=z%C3%A1zna=
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Obr. 1 Seznam všech eknih 

 

Obr. 2 Popis vybraného titulu 
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Obr. 3 Online prohlížení 

 

Obr. 4 Uložení stránek, odeslat emailem stránky (max. 60 stran během jednoho přihlášení) 
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Stahování eBooks 

 Nutnost registrace nebo přihlášení do My Ebscohost  

 

Obr. 5 Po zvolení Stáhnout tuto eKnihu (offline) viz obr. 2 

 

Obr. 6 Přihlašovací stránka či vytvořit novou schránku, jednoduchá registrace 

 Nutnost instalace programu Adobe Digital Edition a registrace pro přečtení stažení 

eknihy 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Obr. 7 Volba doby výpůjčky 1 - 14 dní 

 

 

Obr. 8 Offline výpůjčka 

 Staženou knihu lze zkopírovat až do 5 zařízení. 
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Obr. 9 Offline čtení v programu Adobe Digital Editions 

 

 

Obr. 10 Elektronická knihovnička vypůjčených eknih 

 Po stanovené době výpůjčky přístup do eBooks vyprší a kniha je nabídnuta dalšímu 

zájemci v pořadí nebo lze knihu znovu stáhnout (obdržíte informativní e-mail) 
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Rezervace 

 Pokud je kniha půjčená, je možné si zadat rezervaci na titul, platí pouze u titulů pro 1-

3 uživatele 

 Jakmile se kniha uvolní, obdržíte infomační e-mail 

 

Obr. 11 Rezervace na půjčený titul 

Mobilní aplikace EBSCO 

 

Dostupná pro: 

 iOS zařízení (iPhone, iPad, iPod Touch) z iTunes app store 

 Android zařízení z Google Play 

 Kindle Fire and Nook devices z FAQ 

Prezentace práce s mobilní aplikací 

 

Po stažení aplikace eBooks EBSCO a aplikace Adobe Digital Editions si vybranou knihu 

stahujete offline formou elektronické výpůjčky na 1-14 dní dle potřeby.  

 

Jak si najít knihu v aplikaci eBooks EBSCO? 

 Kliknout na shibboleth login 

 Vybrat instituci (OU) 

 Připojit se jménem a heslem jako do Portálu OU 

 Vybrat si knihu, stáhnout knihu a číst  

 

Stahování do iPad a dalších mobilních zařízení 

 nainstalovat aplikaci BlueFire Reader  

 nainstalovat iTunes 10.0 nebo novější 

 nainstalovat Adobe Digital Edition  

https://itunes.apple.com/us/app/ebsco-ebooks/id1022041769?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebscohost.reader
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/ebooks_app_overview/ebooks_app_overview.html
(http:/itunes.apple.com/us/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8%20)
http://www.apple.com/itunes/
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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 stažený soubor pomocí iTunes jej zkopírovat do zařízení 

 

1. Propojte iPad s počítačem 

2. V aplikaci iTunes klikněte v levém panelu na Devices       Apps. Objeví se panel File 

Sharing 

3. V okně File Sharing vyberte aplikaci Bluefire Reader (v pravém panelu se ve složce 

Documents objeví eBooks, které již v iPadu jsou) 

4. Klikněte na tlačítko Add... ve spodní části složky Documents, vyberte knihu ve složce 

Digital Editions 


