
E-knihy v Městské knihovně Děčín 
Městská knihovna Děčín ve spolupráci s eReading.cz a Flexibooks nabízí svým 
čtenářům k vypůjčení téměř 8 000 e-knih. Knihy najdete v našem online katalogu. 
Výpůjční lhůta je 31 dnů a můžete číst dva tituly najednou. 

Ereading 
  

Než si začnete půjčovat: 
  
1.Zaregistrujte se v knihovně a požádejte obsluhu o vyplnění emailu. 
2.Zaregistrujte se na stránkách www.ereading.cz (se stejnou emailovou adresou, 

jakou jste uvedli v knihovně).  
3.Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení. Je k dispozici ke 

stažení zdarma na Google Play pro Android nebo přes App store pro iOS. Po 
vyplnění přihlašovacích údajů v aplikaci je vše připraveno na první e-výpůjčku. 

   
Jak si vypůjčit e-knihu: 
  
1.Přihlaste se do uživatelského konta online katalogu knihovny 

(www.dcknihovna.cz, online katalog). 
2.V záznamu knihy v katalogu zvolte „Půjčit e-knihu“. 
3.Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami e-výpůjčky a zvolte „Vyžádat si e-knihu“. 
4.Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-

výpůjčky. 
5.Na emailovou adresu vám dojde oznámení o uskutečněné e-výpůjčce. 
  

Jak otevřít e-knihu: 
  
1.Po instalaci a spuštění aplikace eReading se zobrazí obsah s Místními knihami, 

který bude zpočátku prázdný. 
2.V horním menu zvolte „ONLINE” / „ONLINE KNIHOVNA” a vyplňte vaše 

přihlašovací údaje, které jste uvedli při registraci do portálu www.ereading.cz. 
Pouze v tomto kroku musíte být připojeni na Internet. Klikněte na tlačítko 
Aktualizovat a zobrazí se vám obsah vaší Online knihovny.  

3.E-knihy stahujete kliknutím na obálku e-knihy. 

Flexibooks 

Než si začnete půjčovat: 
  
1.Zaregistrujte se v knihovně a požádejte obsluhu o vyplnění emailu. 
2.Zaregistrujte se na stránkách flexibooks.cz (se stejnou emailovou adresou, jakou 

jste uvedli v knihovně).  

http://www.ereading.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ereading.android
https://www.apple.com/cz/ios/app-store/
http://www.dcknihovna.cz
http://www.ereading.cz
http://flexibooks.cz


3.Stáhněte si aplikaci Flexibooks do čtecího zařízení nebo PC. Je k dispozici ke 
stažení zdarma na Google Play pro Android nebo přes App store pro iOS, nebo na 
stránkách Flexibooks pro Windows.   

Jak si vypůjčit e-knihu: 
  
1.Přihlaste se do uživatelského konta online katalogu knihovny 

(www.dcknihovna.cz, online katalog). 
2.V záznamu knihy v katalogu zvolte „Půjčit e-knihu“. 
3.Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami e-výpůjčky a zvolte „Vyžádat si e-knihu“. 
4.Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-

výpůjčky a zároveň email od Flexibooks, kde je nutné kliknutím potvrdit 
čekající objednávku. 

  

Jak otevřít e-knihu: 
  
1.Instalovanou aplikaci otevřete kliknutím na ikonu Flexibooks. 
2.Pro zobrazení vašich knih se do čtečky přihlaste pomocí přihlašovacích údajů 

z Flexibooks, aby došlo k propojení čtečky a vašeho účtu. Nyní v aplikaci uvidíte 
všechny vaše knihy.  

Mám problém 
1.Zkontrolujte, zda máte stejný email použitý při registraci na stránkách 

eReadingu nebo Flexibooks jako jste zadali při registraci v knihovně.  
2.Knihy se půjčují pouze dvě a na 31 dnů. Další knihy lze půjčit až po vypršení 

31denní lhůty. Lhůta se počítá pro každou knihu zvlášť. 
3.Navštivte knihovnu a informujte se u obsluhy.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frausmedia.flexibooks.android&utm_source=flexibooks&utm_medium=badge&utm_content=Google_play&utm_campaign=Flexibooks
https://itunes.apple.com/cz/app/flexibooks-reader/id578612159?mt=8&utm_source=flexibooks&utm_medium=badge&utm_content=App_Store&utm_campaign=Flexibooks
http://www.dcknihovna.cz

