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Ako to všetko funguje 

Kolekcia eBooks ponúka možnosť vyhľadávať knihy v známom prostredí EBSCOhost spoločne 
medzi inou vedeckou literatúrou. Ebooks možno čítať priamo na Internete alebo ich sťahovať do 
počítača či iných mobilných zariadení. Ebooks, rovnako ako ostatné dokumenty možno okrem iného 
tiež kopírovať, či tlačiť ... 

Čo je rovnaké ako v tradičnej knižnici? 

 eKnihu môže v jeden okamih prezerať iba jeden človek. Ak má knižnica viac exemplárov (na 

základe licencie), môže si titul prezerať a zapožičať viac ľudí. 

 Na zapožičanú eKnihu možno umiestniť rezerváciu (pokiaľ to administrátor povolí) 

V čom sa eBooks líšia? 
 eKnihy je možné sťahovať (pokiaľ to administrátor povolí) 

 Výpôžičkovú lehotu si každý môže stanoviť sám (pokiaľ to administrátor povolí) 

 Po uplynutí výpožičnej doby netreba eKnihu vracať - "vráti sa sama"1 

 eKniha nemôže byť vrátená pred uplynutím stanovenej výpožičnej lehoty 

 Výpôžičkovú lehotu každej eKnihy nemožno predĺžiť - pokiaľ nie sú na eKnihu žiadne rezervácie, 

možno si ju vypožičať znovu. 

 eKnihu, ktorú užívateľ stiahol do počítača, môže tiež otvoriť a čítať odkiaľkoľvek v rozhraní 

EBSCOhost 

Čo je dobré vedieť 
 Na stiahnutie eBooks je nutné mať nainštalované Adobe® Digital Editions 

(http://www.adobe.com/products/digitaleditions/)  

 eBooks je možné stiahnuť do ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje Adobe® Digital 

Editions2 

 Sťahovanie kníh môže povoliť / zakázať administrátor 

 Každý užívateľ môže vytlačiť až 60 stránok z jednej knihy, počas jedného prihlásenia alebo z 

jedného počítača 

 V čase, keď je kniha vypožičaná, možno prezerať všetky dostupné informácie okrem plného 

textu 

 Sťahovať eBooks je možné po prihlásení k osobnej MyEBSCOhost schránke, ktorá je pre 

každého ZADARMO 

 Stiahnutú knihu je možno z počítača skopírovať až do 5 ďalších zariadení 

                                                
1
 Kniha sa automaticky vymaže zo zariadenia a v knižnici sa v ten istý okamih sprístupní ostatným čitateľom. 

2
 Zoznam podporovaných zariadení je možné zobraziť na nasledujúcej adrese: 

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices  

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
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Ako sťahovať eBooks 

Ak Vaša knižnica ponúka možnosť sťahovania eBooks, môžete sa rozhodnúť pre stiahnutie 
konkrétnej eKnihy do počítača a prečítať si ju v tzv. režime offline (to znamená v počítači bez nutnosti 
prístupu do EBSCOhost či v elektronickej čítačke kníh, mobilu,...). 

Pre možnosť sťahovania eBooks je nutné najprv nainštalovať na to určený softvér Adobe® Digital 
Editions 1.7.1 (prípadne ktorúkoľvek novšiu verziu), ktorý umožní prezeranie v offline režime. Tento 
program je zdarma k stiahnutiu na adrese: http://www.adobe.com/products/digitaleditions. 

Stiahnutie eBook: 

1. Kliknite na odkaz Download (Offline) u knihy, ktorú chcete stiahnuť. 

 

2. Ak nie ste prihlásený k osobnej schránke MyEBSCO, bude systém najprv požadovať Vaše 
prihlásenie (návod, ako sa zaregistrovať a prihlásiť možno nájsť ďalej v texte). Zvoľte dĺžku 
výpožičnej lehoty (Checkout period) z ponúkaných možností. Následne potvrďte tlačidlom 
Checkout & Download. 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/


          
eBooks v rozhraní EBSCOhost 

 

support.ebsco.com 

 3 4. januára 2012 

 

3. Kniha je týmto pridá do zložky Checkouts, prístupné v pravom hornom rohu okna. 

4. Súčasne sa tiež v internetovom prehliadači otvorí ponuka na stiahnutie alebo otvorenie súboru. 

 

5. Ak zvolíte Open with (Otvoriť), bude eBook otvorená v programe Adobe® Digital Editions (viz 
príloha na konci tohto dokumentu). Ak zvolíte možnosť Save File (uložiť), možno uložiť odkaz 
na eBook a stiahnuť ju do počítača neskôr. 

6. Pri otvorení eBook bude kniha zobrazená v už spomínanom Adobe® Digital Editions. 
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Rezervácie eKnihy 

Môže sa stať, že eKniha, ktorú ste si vybrali na stiahnutie je práve využívaná iným čitateľom a 
nie je možné ju v danom okamihu stiahnuť. Ak Vaša knižnica umožňuje rezerváciu eBooks, môžete v 
takomto prípade eKnihu zarezervovať a mať ju k dispozícii akonáhle bude voľná. Pre túto možnosť je 
potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu a potvrdiť tlačidlom Place Hold. 
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eKniha je tak súčasne pridaná do Vašej osobnej zložky v MyEBSCOhost. Vo chvíli, keď je eKniha 
voľná, budete upozornení prostredníctvom e-mailu, ktorého adresu ste poskytli. Súčasne sa eKniha 
presunie do Vašej zložky Checkouts, odkiaľ ju môžete neskôr stiahnuť. 
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Osobná schránka My EBSCOhost 

My EBSCOhost Vám umožní jednoduchú správu vyhľadaných informačných prameňov do 
osobných priečinkov. Medzi popredné funkcie patrí napríklad možnosť ukladania dokumentov zo 
zoznamu výsledkov, tvorba trvalých odkazov k vykonanému vyhľadávanie, ktoré je možné tiež ukladať, 
ďalej môžete vytvárať alert vyhľadávanie3, alert jednotlivých magazínov4, či vytvárať webové stránky. 
Všetko, čo v rámci svojej osobnej schránky vytvoríte, tu zostane, kým to sami neodstránite. 

Vytvorenie novej schránky v My EBSCOhost 

1.  Kliknite na odkaz Sign In v pravom hornom rohu okna v rozhraní EBSCOhost. Objaví sa 
prihlasovacie okno. Tu kliknite na "Create a new account". 

 

                                                
3
 Alert vyhľadávania ["search alert"] - systém vykonáva rovnaké vyhľadávania v stanovenom intervale a o výsledku 

informuje užívateľa 
4
 Alert časopisu ["journal alert"] - systém užívateľa upozorní o novom vydaní daného časopisu 
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2.  EBSCOhost prejde na obrazovku pre vytvorenie účtu. 

 

 

3. Vyplňte požadované polia a potvrďte tlačidlom Save Changes v spodnej časti stránky. Ak sú 
všetky informácie prijaté bez problému, EBSCOhost Vás informuje, že Váš účet bol práve 
vytvorený. 

4.  Ďalej kliknite na tlačidlo Continue, aby ste ukončili proces registrácie. Potom už zostanete 
prihlásený kým sa neodhlásite alebo neopustíte stránky EBSCOhost. 

Poznámky: 

 Vzhľadom k záväzkom EBSCO Publishing voči zachovanie bezpečnosti nie je v našich silách 
poskytnúť komukoľvek údaje o jeho užívateľskom mene alebo hesle. Z toho dôvodu 
odporúčame, aby ste si Vaše prihlasovacie údaje po registrácii niekam poznamenali. 

 Vaše osobná schránka (My EBSCOhost) môže byť využívaná v ľubovoľnom rozhraní. Ak sa 
teda zaregistrujete v EBSCOhost, bude Vám rovnaký účet k dispozícii napríklad v rozhraní 
Business Searching Interface. 

 E-mailová adresa, ktorú poskytnete počas registrácie, bude využitá na to, aby sme Vás 
informovali o blížiacom sa konci niektorého z Vašich alertov, prípadne o vykonanie jeho zmeny.
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Prihlásenie do schránky My EBSCOhost 

1. Kliknite na odkaz Sign In v pravom hornom rohu obrazovky. 

2. O prihlásení k osobnej schránke sa môžete presvedčiť jednoducho. V ľavom hornom rohu okna, 
kde sa nachádza logo EBSCOhost, sa objaví žltá páska s nápisom My, ktorá je prekrýva. 
Okrem toho možno v pravom hornom rohu nájsť odkaz Sign Out. 

 

 

Zmeny užívateľských informácií v schránke My EBSCOhost 

Ak nastane situácia, kedy potrebujete upraviť niektoré informácie, ktoré ste zadávali pri registrácii 
(napríklad heslo), prípadne ak sa rozhodnete pre zrušenie schránky, možno takéto zmeny vykonať po 
kliknutí na odkaz Update My Account v pravom hornom rohu stránky. 

1. Najprv je nutné byť prihlásený k schránke MyEBSCOhost. Toho možno docieliť skrze odkaz 
Sign In v pravom hornom rohu.  

2. Kliknite na odkaz Update My Account v pravom hornom rohu stránky. 
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3. Teraz máte možnosť zmeniť uvedené údaje. 

Poznámka: Nemožno meniť Užívateľské meno 

 

4.  Po vykonaní zmeny potvrďte tlačidlom Save Changes 
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Sťahovanie eBooks do iPadu 
iPad (rovnako ako iPhone či iPod) je jedným zo zariadení podporujúcich Adobe® Digital Editions, teda 
umožňuje sťahovanie a využívanie eBooks. 

 

Pred samotným sťahovaním eBooks je nutné: 

- V iPadu nainštalovať aplikáciu BlueFire Reader (dostupná zadarmo v Apple Store)5 

- Do počítača nainštalovať iTunes 10.0 alebo novšiu verziu 6 

- Nainštalovať Adobe® Digital Editions 7  a registrovať svoje AdobeID 8  (ZADARMO) - viac 
informácií o registrácii AdobeID nájdete v prílohe tohto dokumentu 

 

Po stiahnutí knihy do počítača je potrebné nájsť stiahnutý súbor (. Pdf alebo. EPUB) a s pomocou 
iTunes ho skopírovať do zariadenia. Digital Editions bežne ukladajú súbory na týchto miestach: 

V OSX:  domáca_zložka/Documents/Digital Editions 

Vo Windows:  domáca_zložka/Moje Digital Editions 

 

Presunutie súboru do iPadu: 

1. Prepojte iPad s počítačom 

2. V aplikácii iTunes kliknite v ľavom paneli na Devices Apps. Objaví sa panel File Sharing 

3. V okne File Sharing vyberte aplikáciu Bluefire Reader (v pravom paneli sa v priečinku 
Documents objavia eBooky, ktoré už v iPadu sú) 

4. Kliknite na tlačidlo Add... v spodnej časti zložky Documents, vyberte knihu v priečinku Digital 
Editions a môžete začať čítať ... 

                                                
5
 http://itunes.apple.com/us/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8  

6
 http://www.apple.com/itunes/  

7
 http://www.adobe.com/products/digitaleditions 

8
 https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&nl=1&loc=cz  

http://itunes.apple.com/us/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
http://www.apple.com/itunes/
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&nl=1&loc=cz
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Registrácia AdobeID 

1. Pre vytvorenie bezplatného účtu AdobeID je len potrebné sa presunúť na príslušný odkaz9 a v 
okne, ktoré sa zobrazí kliknúť na "Create an Adobe Account", viď nasledujúci obrázok.  

 

 

                                                
9
 https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&nl=1&loc=cz 

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&nl=1&loc=cz
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2. V nasledujúcom okne je z hľadiska ochrany autorských práv kníh treba vyplniť povinné polia 
označené hviezdičkou. 

 

Po potvrdení je užívateľský účet AdobeID vytvorený a plne funkčný. 



 

support.ebsco.com 

 13 4. januára 2012 

Aby bolo možné sťahovať knihy do vlastného počítača, je potrebné ešte autorizovať počítač. Toho 
docielime tým, že sa pri prvom spustení programu prihlásime svojím užívateľským menom (e-mail) a 
heslom (viď obrázok pod textom). 

 


