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Čtečky elektronických knih v knihovnách

Jana Havlíková

            Po vzoru SVK v Hradci Králové začala i Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně od letošního února půjčovat svým 

registrovaným čtenářům čtečku elektronických knih. Nejprve jsme zakoupili 2 čtečky, udělali jsme propagaci, do čteček jsme 

nahráli některá volná díla a začali s půjčováním. Byli jsme příjemně překvapeni, jaký je o čtečky zájem.

Se čtečkou se totiž opravdu dobře „pracuje“. Technologie inkoustu a nepodsvícený displej dělají ze čtečky obdobu 

knihy, neboť nedochází k nežádoucím odleskům, které každý zná např. na slunci u mobilního telefonu. Dalším 

nezanedbatelným faktorem je možnost změny velikosti písma, kterou oceňují hlavně naši uživatelé zvukové knihovny, což jsou 

lidé s různým postižením zraku. Mezi další výhody samozřejmě patří i kapacita, kdy si na dovolenou vezmete čtečku, do které 

si můžete „stáhnout“ tolik knih, kolik chcete, a neznamená to, že naplníte kufr knihami. A to je i důvod, proč je o čtečku zájem i 

nyní v letním období. Kdo je zvyklý brát si na dovolenou knihy, velmi rád vyzkouší i tuto novinku.

            Neustále se nám hlásí další zájemci a seznam rezervací se nám rozrostl na půl roku dopředu. Nejedná se pouze o 

čtenáře ve věku, kdy se práce s novými technologiemi dá očekávat, ale zájem je v širším věkovém spektru.

            Po kladných ohlasech byla zakoupena i jedna čtečka pro region. I tam je zájem velký, jak ze strany knihovníků, tak od 

jejich čtenářů. Jak mi sdělila kolegyně z oddělení regionálních služeb, i ony mají čtečku rezervovanou na rok dopředu.

            A do budoucna? Co si přát? Aby bylo více volných děl, která se dají do čtečky nahrát? Knihovnám povolit zakoupení 

díla formou licencí a jeho další zprostředkování čtenářům? Já myslím, že ano. Jistě by bylo dobré, kdyby si nová technologie 

našla své místo a spolu s knihami tištěnými byla čtenářům k užitku, zábavě, poučení.
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