Tisková zpráva

E-knihy a nabídka zahraničního denního tisku a časopisů v elektronické podobě

„Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje nabízí již druhým rokem svým čtenářům v elektronické
podobě české odborné knihy, zahraniční denní tisk a populární časopisy. V nabídce e-knih jsou tituly od
nakladatelství Karolinum, Aleš Čeněk a Key Publishing“, sdělila Mgr. Pavlína Doležalová, vedoucí
oddělení prezenčních služeb. Přehled je dostupný v katalogu knihovny. Podmínkou k uskutečnění
e-výpůjčky je pouze platný čtenářský průkaz a výpůjčka je bezplatná.
E-knihy od Karolina z filozofie, lingvistiky, historie, sociologie a politologie je možné studovat online
z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu zajištěného knihovnou na adrese
http://ez-proxy.svkpl.cz. Pokud má čtenář zřízeno Adobe ID a stažen Adobe Digital Edition, pak může
knihy číst offline na čtečkách po dobu až 14 dnů poté, co se zaregistruje v rozhraní ebrary, ve kterém
jsou knihy nabízeny. Software Adobe i registrace jsou zdarma. Z vypůjčených knih je možné tisknout
nebo exportovat do PDF.
Pro výpůjčku e-knih nakladatelství A. Čeněk a Key Publishing z práva, politologie, sociologie a ekonomie
je nutná registrace na stránkách vydavatele a tyto knihy jsou pak online dostupné po dobu 1 až 14 dnů.
Výpůjčka je poskytnuta ve volném výběru knih ve 2. patře knihovny, kde také zájemci obdrží bližší
informace.
Zahraniční deníky a časopisy jsou dostupné online z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu již
v den vydání, některé tituly dokonce dvanáct hodin před oficiálním prodejem tištěné verze. V nabídce
je více než dva tisíce novin a časopisů z celého světa v mnoha jazycích s až tříměsíční historií a vždy ve
vzhledu tištěné verze v prohledatelném PDF. Pravidelně číst je možné například The Guardian, Le Figaro,
Die Presse, The Washington Post, Wirtschafts Blatt, The Waal Street Journal, Elle, Life, Art & Décoration
a další. U vybraných titulů je možnost poslechu a překladu, tisk článků je ve Studijní a vědecké knihovně
PK samozřejmostí.
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