
Název žadatele (dle žádosti): Městská část Praha-Dolní Chabry 
 
Název projektu (dle žádosti): Zahájení výpůjček e-knih 
 
Požadovaná výše dotace (dle žádosti): 18 000 Kč 
 
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 26 000 Kč 
 

Popis projektu 
 
1. Současný stav  

Velmi stručně popište situaci knihovny z hlediska využití informačních a komunikačních technologii nebo charakterizujte situaci v oblasti, která 
je předmětem řešení projektu. 

 
Knihovny se snaží přizpůsobovat aktuálním trendům a čtenářským preferencím. V době, kdy 
knihovnám ubývají uživatelé, chceme zpřístupnit další, moderní službu, která funguje tzv. 24/7 
odkudkoli. E-knihy jsou alternativou pro čtenáře preferující čtení pomocí elektronických 
nástrojů.  
Aktuálně je náš fond tvořen fyzickými dokumenty (knihy, audioknihy, deskové hry a Albi tužky) 
a pořízením e-knih ho můžeme rozšířit o více než 11 000 titulů, které by se kapacitně do prostor 
naší knihovny nevešly (úspora místa). 
Místní knihovna v Praze-Dolních Chabrech je od roku 2019 zapojena do regionálního 
automatizovaného knihovního systému Tritius, který je provozován Městskou knihovnou 
v Praze a je technicky připraven na půjčování e-knih. 

 
 
2. Cíle projektu 
 Zdůrazněte charakter projektu ve vztahu ke službám uživatelům, dotace není určena na pouhou výměnu technologie. 

 
 Cílem projektu je zpřístupnit novou moderní službu knihovny a přilákat nové uživatele, zejména 

lidi v produktivním věku. Dále obohacení knihovního fondu o více než 11 000 titulů bez nutnosti 
jejich fyzického vlastnictví (úspora finančních prostředků k jejich nákupu v tištěné formě) a 
snížení čekající fronty rezervací na bestsellery. 

     Způsob použití této nové služby chceme uživatelům předvádět na novém tabletu.     
 
 
3. Navrhovaný postup realizace  
 Uveďte popis technického řešení, přehled nakupovaných zařízení a služeb, případně harmonogram, odborné zajištění realizace projektu, 

spolupracující instituce, firmy, odhadovanou pracovní kapacitu, kalkulaci nákladů, dodržování standardů, zdůvodněte uplatnění atypického 
a nákladného řešení apod. Výběr automatizovaného knihovního systému konzultujte s příslušnou regionální či krajskou knihovnou. V případě 
výběru jiného AKS nežli je provozovaný RAKS uveďte odůvodnění. Požadovaná verze a počet licencí automatizovaného knihovního systému 
musí odpovídat velikosti fondu a stavu připravenosti knihovny. Při zahájení automatizace obecní knihovny připojte stanovisko příslušné 
regionální knihovny. 

 
     Nejprve dojde k uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se společností Palmknihy-eReading 

s.r.o. coby zprostředkovatele a provozovatele platformy a k zakoupení startovacího balíčku e-
knih pro knihovny. 

     Dále společnost Lanius Tábor naimplementuje katalog e-knih do našeho elektronického 
katalogu Tritius. Posledním krokem v realizaci bude zakoupení tabletu pro prezentaci e-knih. 



Celý systém uvedeme do provozu a nabídneme k využívání uživatelům knihovny v 1. čtvrtletí 
roku 2023. 

 
 
 
4. Očekávané výsledky řešení, charakteristika výstupů, přínos řešení 

Co bude výsledkem řešení, kvantifikujte výsledky, např. počty zpracovaných záznamů, počet vybavených míst pro uživatele, uveďte, co bude 
přínosem řešení projektu. 

 
Výsledkem realizace bude nová služba, kterou budou moci zdarma využívat všichni registrovaní 
uživatelé knihovny. Díky zavedení této služby budou mít uživatelé přístup k vybraným titulům ze 
současné produkce českých nakladatelů bez ohledu na otevírací dobu knihovny. V nabídce 
budou i žádané bestsellery.  Vzhledem k faktu, že o e-knihy je stále větší zájem, předpokládáme, 
že by tato služba mohla oslovit nové, potenciální uživatele. Výhodou eVýpůjček je jejich 
dostupnost. Elektronické výpůjčky knih tak mohou sloužit určité skupině uživatelů jako 
prostředek k sebevzdělávání a rozšíření obzorů o tuto novou technologii. 

 
Upozornění: 
V případě plánování nákupu regionálního automatizovaného systému a jiných kooperačních projektů uveďte seznam 
všech knihoven, které na projektu spolupracují. Doporučujeme, aby projekty všech spolupracujících knihoven byly 
zaslány na Ministerstvo kultury v jedné zásilce tak, aby nedošlo k jejich odtržení a mohly být hodnoceny jako jeden 
celek. V případě zasílání datovou schránkou každý projekt odešlete v samostatné zprávě a na tuto skutečnost 
(kooperaci) upozorněte v průvodním dopise. 
 



Přílohy 
Povinné přílohy dle typu projektu viz zadávací podmínky (oddíl IV. bod 5), nepovinné přílohy např. nezávislé lektorské posudky projektu žadatele, 
případně jiné doporučující materiály, apod. 


