
Představení e-knihovny zahraničním nakladatelům  
 
Goethe-Institut provozuje po celém světě prezenční knihovny. Od roku 2011 zahrnuje 
nabídka Goethe-Institut rovněž výpůjčku elektronických knih. Dosud zde bylo možno 
vypůjčit si především e-knihy v německém jazyce. Goethe-Institut by však chtěl 
uživatelům nabídnout také překlady německých titulů do jazyka dané země.    
Pro účely výpůjčky e-knih a dalších elektronických médií využívá Goethe-Institut e-
knihovnu (Onleihe).  
Komerční provoz e-knihovny zajišťuje společnost divibib GmbH, která je součástí 
skupiny ekz. Jde o systém určený pro výpůjčku elektronických médií, který v Německu 
a také některých dalších zemích využívá řada knihoven, a to takřka výlučně těch 
veřejných.  
Uživatelský a výpůjční systém funguje takto:  
1. Zakoupení titulů a jejich zpřístupnění prostřednictvím společnosti divibib  

a. Společnost divibib uzavře s nakladatelstvím, které je poskytovatelem licence, 
smlouvu o využívání programu elektronických knih.  

Za každou uživatelskou licenci, kterou společnost divibib prodá dalšímu 
subjektu, zaplatí nakladatelství odměnu. Úhrada odměny probíhá čtvrtletně.   

b. Nakladatelství vlastnící licenci poskytne společnosti divibib e-knihu ve 
formátu nechráněného PDF spolu se souborem EPUB.  

c. Společnost divibib aplikuje na e-knihu ochranu DRM a zařadí ji do své 
nabídky médií.   

d. Knihovny mohou jako zákazníci společnosti divibib převzít na platformu své 
e-knihovny jednu či více licencí k dané elektronické knize. Za každou licenci k 
e-knize zaplatí společnosti divibib uživatelský poplatek; mezi společností 
divibib a nakladatelstvím, které je poskytovatelem licence, proběhne následně 
vyúčtování (jak je uvedeno v bodě 1. a). Počet licencí k jednomu 
elektronickému titulu zakoupenému knihovnou odpovídá počtu uživatelů této 
knihovny, kteří si budou tento titul moci najednou vypůjčit a přečíst. Každá 
knihovna může získat libovolný počet licencí k jednotlivým e-knihám určitého 
nakladatelství.  

 
2. Výpůjčka uživateli knihovny  

a. Způsob a délka užívání   

Jakmile knihovna získá licenci pro platformu své e-knihovny, mohou si ji 
autorizovaní uživatelé knihovny vypůjčit a používat ji na svém PC či 
koncovém mobilním zařízení. Výpůjční lhůta činí u e-knih obvykle dva týdny, 
po jejím uplynutí už není možno elektronickou knihu používat.  

b. E-knihovna ve veřejných knihovnách    
Aby si uživatel mohl vypůjčit nějaký titul, musí být v dané knihovně 
registrován. V městských knihovnách v Německu se mohou registrovat pouze 
lidé, kteří mají v daném městě bydliště.    

c. E-knihovna Goethe-Institutu    
Jako uživatelé e-knihovny Goethe-Institutu se zpravidla mohou registrovat 
pouze osoby, které mají v dané zemi bydliště. E-knihovna Goethe-Institutu je 
přístupná všem uživatelům zahraničních poboček Goethe-Institutu. V případě, 
že Goethe-Institut zakoupil pro platformu své e-knihovny například tři 
uživatelské licence k jedné e-knize, pak je možno si daný elektronický titul 



vypůjčit ve všech zemích, v nichž Goethe-Institut e-knihovnu nabízí (viz 
webová stránka Goethe-Institutu), vždy však maximálně třemi uživateli na 
celém světě najednou.   

 
E-knihovnu Goethe-Institutu naleznete pod tímto odkazem: http://www.E-
knihovna.de/goethe-institut/  
(v angličtině, francouzštině, španělštině, turečtině …)  

Webová stránka společnosti divibib: http://www.E-knihovna.net/ (v německém jazyce) 


