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eBooks on Demand
Elektronické knihy na objednávkueBooks on Demand

Elektronické knihy na objednávku

www.books2ebooks.eu

   EOD (eBooks on Demand) 
je pohodlná on-line služba

 umožňující objednat 
elektronickou podobu tištěné knihy 

přímo z katalogu knihovny. 

Co to je EOD kniha?

Výhody PDF formátu: • není třeba instalovat žádný speciální soft-
ware, stačí běžný PDF reader. 

• umožňuje tisknout jednotlivé stránky i celý 
dokument, jak často budete potřebovat.

• umožňuje fulltextové vyhledávání – hledání 
konkrétních slov/textu: Pomocí vyhledávácího 
pole nebo klávesové zkratky Ctrl+F. Vyhledaná 
slova jsou zvýrazněna.

• umožňuje kopírovat i vkládat obrázky či text 
do jiných programů (např. textových editorů). 
V případě textu označíte požadovanou pasáž, 
v menu vyberete položku „úpravy“, v ní pak 
„kopírovat“. V textovém editoru pak vyberete 
„vložit“, případně využijete klávesových zkratek 
Ctrl+C a Ctrl+V. 

EOD kniha je digitalizovaná verze knihy, na kterou se již nevztahují autorská práva, zpřístupněná ve formátu PDF.

Jak získat EOD knihu?

O projektu EOD
Cílem projektu je představit službu EOD jako praktický model spolupráce v celoevropské šíři a vyškolit zúčastněné strany ve fungování tohoto typu mezinárodní kulturní služby založené na nejmodernějších technologiích. 
Síť poskytovatelů služby EOD sdružuje 30 knihoven z 12 zemí Evropy a nadále usiluje o rozšíření. 

Dejte starým knihám nový život!

 Česká republika 
 Knihovna Akademie věd v Praze 
 Moravská zemská knihovna v Brně 
 Národní technická knihovna v Praze  
 Vědecká knihovna v Olomouci 
 
 Dánsko 
 Královská knihovna v Kodani 
 
 Estonsko 
 Národní knihovna 
 Univerzitní knihovna v Tartu 

 Francie 
 Meziuniverzitní knihovna zdraví v Paříži 
 
 Maďarsko 
 Knihovna Maďarské Akademie věd 
 Maďarská národní Széchényiho knihovna
 
 Německo 
 Bavorská státní knihovna 
 Saská státní a univerzitní knihovna Drážďany 
 Univerzitní knihovna Humboldtovy univerzity v Berlíně 
 Univerzitní knihovny v Řezně, Greifswaldu a Lipsku 

 Portugalsko 
 Národní knihovna 
 
 Rakousko 
 Knihovna Lékařské univerzity ve Vídni 
 Tyrolská univerzitní a zemská knihovna (koordinátor)
 Univerzitní knihovny ve Vídni, Salzburgu a Štýrském Hradci
 Vídeňská městská knihovna
 
 Slovensko 
 Knihovna Slovenské Akademie věd
 Univerzitní knihovna Bratislava

 Slovinsko 
 Národní a univerzitní knihovna

 Švédsko 
 Švédská národní knihovna
 Univerzitní knihovna Umeå
 
 Švýcarsko 
 Knihovna na Guisanplatz, Bern
 Švýcarská národní knihovna
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Pokud v záznamu knihy v knihovním katalogu objevíte 
tlačítko EOD, je možné si tuto knihu prostřednictvím služby 
EOD objednat. Kliknutí na tlačítko EOD vás přesměruje do 
objednávkového formuláře. 

Průvodce objednávkou vás 
povede krok za krokem.
Už při prvním kroku objednání 
je u většiny knih uvedena odha-
dovaná cena.

Vyberte si způsob dodání:
• stažení z internetu;  
• poslání na CD/DVD;
• nebo vytištění na objednávku.

Vyplňte objednávkový formulář. 
Při první objednávce obdržíte 
zákaznické číslo, které 
podstatně urychlí vaše další 
objednávky.

Po odeslání objednávky 
obdržíte potvrzující e-mail 
s odkazem na zákaznickou 
stránku, kde můžete sledo-
vat stav své objednávky.

Jakmile je kniha připravena, 
obdržíte e-mail s žádostí o 
výběr typu platby (on-line, 
faktura nebo platba v hoto-
vosti v knihovně).

Po provedení platby si 
můžete knihu stáhnout
z internetu nebo vám bude 
zaslána poštou (CD/DVD, 
tištěná verze).

Přečtěte si podmínky služby 
a potvrďte jejich přijetí. 

Knihy v dobrém stavu jsou 
obvykle naskenovány v 
průběhu několika dní. 

E-knihy získané 
prostřednictvím služby EOD 
je možno použít jen pro 
osobní potřebu uživatele.  

Základní informace:

Zákazníci si objednávají EOD knihu prostřednictvím formuláře integrovaného 
do záznamů v katalogu knihovny.

Knihovna vyřizuje objednávky ve webovém rozhraní.

Síť EOD plní roli poradní skupiny, zajišťuje metodické pokyny, standardy a 
koordinaci, což umožňuje efektivněji zpracovávat zakázky.

Knihovna může elektronické knihy, digitalizované prostřednictvím služby 
EOD, včlenit do vlastní digitální knihovny.

Knihovna přijímající objednávku: 
 
• ověřuje zákazníka a detaily objednávky; 

• prověřuje autorská práva; 

• ověřuje dostupnost objednané knihy a její fyzický stav; 

• potvrzuje objednávku pro následující kroky, případně zasílá e-mail o stornu 
objednávky;

• přesně stanovuje cenu zakázky v souladu se svým ceníkem, počtem digi-
tálních stran a typem dodání zakázky, který si zákazník zvolil.

Zaměstnanec knihovny provádějící skenování:

• skenuje knihu za dodržení standardů kvality; 

• pojmenovává skeny podle pravidel pro jména souborů;

• posílá skeny prostřednictvím ftp do centra zpracování. 
 
Pokud je to možné, jsou skeny zpracovány pomocí OCR. Následně je elek-
tronická kniha vygenerována i se speciální obálkou a titulním listem. Po 
dokončení všech procesů je odeslán knihovně odkaz ke stažení vygenerova-
ného PDF souboru.

Knihovna po obdržení hotové elektronické knihy:

• určuje koncovou cenu;
• specifikuje typ dodání,
• posílá upozornění zákazníkovi, aby si vybral typ platby možný v dané 
knihovně (on-line, faktura nebo platba v hotovosti v knihovně). 

Po obdržení platby odesílá zákazníkovi e-mailem odkaz, z něhož je možné 
stáhnout výslednou elektronickou knihu, případně upozornění, že kniha byla 
odeslána poštou (v případě CD/DVD či tištěné knihy).

Pro knihovny

Pro knihovny

Moravská zemská knihovna v Brně, 2011


