
 

Půjčování elektronických knih 

 
Městská knihovna v Českém Krumlově ve spolupráci s portálem Palmknihy – eReading s. r. o. 

nabízí čtenářům půjčování elektronických knih. Díky této službě budete mít přístup 

k vybraným titulům bez ohledu na otevírací dobu knihovny. V nabídce jsou i žádané 

bestsellery. 

 

Základní informace: 

 služba je poskytována registrovaným čtenářům knihovny zdarma 

 vypůjčené knihy lze číst nejsnáze na doporučených čtečkách firmy Palmknihy – 

eReading, na telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS pomocí 

aplikace eReading.cz 

 služba výpůjčky e-knih a jejich nabídka je dostupná v katalogu CARMEN Městské 

knihovny v Českém Krumlově https://db.knih-ck.cz/carmen/ 

 délka výpůjčky je 31 dní, po uplynutí této doby se kniha automaticky znepřístupní, 

výpůjčku není možné zkrátit ani prodloužit 

 zároveň si lze půjčit maximálně 4 tituly 

 stejnou e-knihu si může půjčit více čtenářů současně, tím odpadá dlouhé čekání 

na velmi žádané knihy 

 

https://db.knih-ck.cz/carmen/


 

Před prvním půjčením je třeba: 

 být registrovaným čtenářem knihovny 

 mít v knihovně zadanou platnou e-mailovou adresu 

 založit si účet u Palmknihy – eReading s. r. o. (zdarma) se stejným e-mailem, který 

máte uveden v knihovně 

 stáhnout si do mobilu, tabletu nebo čtečky aplikaci eReading.cz 

(např. na www.googleplay.com ) – zdarma 

 

Vlastní půjčení krok za krokem: 

 

 https://db.knih-ck.cz/carmen/ 

 přihlášení: číslo průkazu do MěK v Č. Krumlově, PIN – pokud jste neudali jiný, zadejte 

prvních šest čísel Vašeho rodného čísla 

 vyhledat e- knihu – tituly, které si lze půjčit, naleznete pod odkazem E-knihy v horní 

liště nebo v nabídce v pravém sloupci obrazovky 

 odkaz Půjčit e- knihu 

 potvrdit souhlas s podmínkami e-výpůjčky 

 vyžádat si e-knihu, e-kniha se začne stahovat do zařízení 

 v mobilu, čtečce nebo tabletu pod ikonou eReading ve složce ON-LINEnaleznete 

požadovaný titul, po stažení se kniha objeví i ve složce MÍSTNÍ, kde lze číst i bez 

připojení k internetu 

 

Další otázky a odpovědi 

s tématikou elektronických knih můžete najít na www.palmknihy.cz v sekci Nápověda, další 

případné otázky lze napsat na  podpora@palmknihy.cz nebo na mailovou adresu Městské 

knihovny v Českém Krumlově knihovna@knih-ck.cz 

 

 

Přejeme pěkné čtenářské zážitky 
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