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Čo je elektronická kniha
• E-kniha (anglicky e-book) je prakticky akýkoľvek text prevedený do 

elektronickej podoby
• Vytvorený v PC, manuálne prepísaný, alebo naskenovaný s 

rozpoznávaním textu
• Rôzne formáty s rozdielnou funkcionalitou



História e-kníh
• Index Thomisticus – indexované diela Tomáša Akvinského 

(1946-1970) Index Thomisticus (corpusthomisticum.org)
• 60te roky Van Dam a systém FRESS – štrukturované texty –

filozofické diela a manuály pre opravy pre námorníctvo
• 1971 bola vytvorená elektronická kópia amerického 

vyhlásenia nezávislosti a vzniká projekt Gutenberg



Elektronické knihy



Formáty e-kníh
Špecificky pre e-knihy
• EPUB
• PDB
• MOBI
• Kindle formáty

Univerzálne formáty
• PDF
• Txt
• Doc/docx
• HTML



Formáty e-kníh - funkcionalita



Aké zariadenie si vybrať na 
čítanie e-kníh?
• Na akých zariadeniach je možné čítať e-knihy
• Čo je potrebné na čítanie e-kníh



Na akých zariadeniach je možné čítať 
e-knihy?
• Počítač
• Tablet
• Telefón
• Čítačka elektronických kníh



Počítač ako čítačka e-kníh
• Výhody - podporuje (prostredníctvom softvéru) prakticky všetky 

formáty e-kníh, veľký displej, môže slúžiť pre pohodlnú správu zbierky 
e-kníh, môžeme čítať knihy online

• Nevýhody – monitor je podsvietený, čím unavuje oči, prenosnosť je 
obmedzená

• Knihy čítame najčastejšie v softvére pre PDF súbory, office balíčkoch, 
alebo špecializovanom softvére (Calibre)



Tablet ako čítačka e-kníh
• Výhody - podporuje (prostredníctvom softvéru) prakticky všetky 

formáty e-kníh, rozumne veľký displej, prenosnosť je dobrá, môžeme 
čítať knihy online

• Nevýhody – displej je podsvietený, čím unavuje oči, batéria je 
limitovaná, na priamom slnku zvyčajne zle čitateľný

• Knihy čítame najčastejšie v aplikácii pre čítanie e-kníh (Android: 
PocketBook reader, AlReader, ReadEra; Apple: Marvin 3, Bluefire
Reader, Bluefire Reader)



Telefón ako čítačka e-kníh
• Výhody - podporuje (prostredníctvom softvéru) prakticky všetky 

formáty e-kníh, extrémne prenosný, človek ho má so sebou prakticky 
stále, môžeme čítať knihy online

• Nevýhody – displej je podsvietený, čím unavuje oči, batéria je 
limitovaná, na priamom slnku niekedy zle čitateľný

• Knihy čítame najčastejšie v aplikácii pre čítanie e-kníh (Android: 
PocketBook reader, AlReader, ReadEra; Apple: Marvin 3, Bluefire
Reader, Bluefire Reader)



Dedikovaná čítačka kníh
• Výhody - podporuje (v závislosti od typu) veľa formátov e-kníh, dobre 

prenosný, e-ink displej nezaťažuje oči, batéria vydrží tisíce strán, alebo 
týždne bez nabíjania

• Nevýhody – podpora formátov závisí od konkrétneho modelu, môže 
potrebovať externé svetlo, zvyčajne nemôžeme čítať knihy online

• Softvér pre čítanie (prípadne správu kníh) je zabudovaný



„Svietiace“ displeje
Tablety, PC, Telefóny - OLED/LCD(LED)
Tieto displeje svietia – u OLED priamo jednotlivé body, u LED/LCD 
jednotlivé body blokujú svetlo podsvietenia. Pri chode vybíja batériu



Ostré hrany bodov (pixelov)



Displeje s elektronickým atramentom
Čítačky – e-ink (elektronický atrament)
Nesvietia, bistabilné - batéria sa vybíja iba pri zmene obrazu (prevracaní 
strany), „organickejšie“ vyzerajúce (podobajú sa na papier)



Čítačka vs kniha vs tablet



Zdroje elektronických kníh
• obchody (štandardné knihkupectvá – Martinus, Gorila, Artforum...ale 

napríklad aj Alza) – cenovo na úrovni papierovej knihy
• Voľne dostupné knihy – napríklad projekt Gutenberg, Zlatý fond SME, 

eKnizky.sk, pdfknihy.sk
• Knižnice – Mestská knižnica v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika, Městská knihovna v Praze



Mestská knižnica v Bratislave
• Mestská knižnica v Bratislave (mestskakniznica.sk)
• Široký výber knižiek
• Ročný poplatok 4 EURá
• Katalóg e-kníh mestská knižnica
• Formát je podporovaný len na tabletoch/telefónoch apple/android alebo 

čítačkách Onyx
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
• Unibook – UPJŠ
• Voľne dostupné odborné knihy (aktuálne 454) so širokým záberom vrátane 

filozofie, histórie, informatiky...
• Formát pdf



Městská knihovna v Praze
• Katalog e-knih - Městská knihovna v Praze (mlp.cz)
• 2600 voľne dostupných kníh (nie je potrebná ani registrácia) vo viacerých 

formátoch pre čítačky, aj s možnosťou čítať online
• Za mňa super zdroj 



Projekt Gutenberg
• Jeden z najstarších projektov (pravdepodobne najstarší) pre 

elektronizáciu kníh -
• Iba v angličtine, ale je možné ho použiť s translate.google.com
• Preložená stránka gutenberg.org



Projekt Gutenberg
• 60 000 kníh vo viacerých 

jazykoch
• Knižky zdarma
• Asi 30 českých kníh
• Veľké množstvo anglických, 

nemeckých, talianskych, 
francúzskych kníh

• Rôzne formáty pre väčšinu 
zariadení



Zlatý fond SME
• Zlatý fond denníka SME
• Dá sa čítať len online
• Obsahuje prevažne diela 

slovenských autorov 19. 
a prvej polovice 20. 
storočia (a niekoľko 
preložených diel)



eKnizky
• eknizky.sk
• Knihy málo známych slovenských autorov
• Dajú sa čítať online, alebo stiahnuť po registrácii
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PDF knihy
• PDF knihy
• Dobrý výber kníh prevažne v češtine, formát PDF
• Dajú sa čítať online, alebo stiahnuť



Otázky? 



Ďakujem za pozornosť 


