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Jak si půjčit e-knihu? 

 E-knihy lze číst pouze na čtečkách eReading.cz  START 2,3,4, chytrých 

 telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS. 

1. Je nutné být registrovaným čtenářem knihovny a mít zadanou svou                      

e-mailovou adresu v knihovně.        

 

2. Zaregistrujte se na stránkách www.ereading.cz pod stejnou e-mailovou 

adresou jako  v knihovně.  Tento krok je možno provést i na PC. 

 

 
 

 

3. Stáhněte si do svého telefonu či tabletu aplikaci eReading.cz, která je 

k dispozici zdarma na  Google Play a Apple Store.                                                                                                                           

 

 

Kroky 4-6 je možno provést i na PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ereading.cz/
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4. Přihlaste se do katalogu knihovny  http://213.155.228.7/  Vyhledávání 

můžete omezit pouze na e-knihy volbou:  vyhledávání – jednoduché 

vyhledávání – fond – E-Reading.                             

 
 

5. Klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se vám seznam jednotek k vypůjčení. 

Elektronická kniha má status jednotky  E-KNIHA K VYPŮJČENÍ. 

 

http://213.155.228.7/


 
Městská knihovna Bruntál, Školní 723/2, 792 01 Bruntál 

 
 

6. Vypůjčte  si  e-knihu stisknutím tlačítka VYPŮJČIT E-KNIHU. 

 
 

7. Do aplikace eReading.cz, kterou musíte mít staženou ve svém mobilu či 

tabletu, se přihlásíte stejně jako do účtu na portále eReading.cz. 

Vypůjčenou e-knihu naleznete v části Online knihovna. Odtud lze převést 

e-knihu do části Místní knihy a číst e-knihu offline. 

Znovu upozorňujeme, že e-knihy lze číst pouze na chytrých telefonech a 

tabletech s operačním systémem Android a iOS. 
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8. Přehled o svých e-výpůjčkách naleznete ve svém čtenářském účtu 

Městské knihovny Bruntál i v účtu na portále eReading.cz. 

 
  

 Doba výpůjčky je 31 dní, po jejím uplynutí se e-kniha z aplikace                         

 sama  vymaže.    

  E-výpůjčky  nelze prodloužit, e-knihu si však můžete opět vypůjčit. 

 Můžete mít zároveň vypůjčeny maximálně 3 e-knihy. 

 Výpůjčky e-knih (přes knihovnu) jsou zdarma. 

 V současné době je načteno 4847 záznamů knih. 

 

Své dotazy směřujte na :                                                                     

www.mekbruntal.cz – záložka kontakt – Napište nám vzkaz. 

 

 

 

Přejeme vám mnoho pěkných 

čtenářských zážitků                        

s naší novou službou. 
 

 

 

http://www.mekbruntal.cz/

