
Kam pro volně dostupné i placené elektronické knihy a užitečné odkazy

České zdroje:

Palmknihy – internetový obchod s elektronickými knihami. Placené a některé i volně 
dostupné e-knihy ke stažení.

E-knihovna - sbírka kvalitních elektronických textů z vlastní produkce Městské knihovny v 
Praze. Všechny elektronické knihy jsou zde zdarma ke stažení a to v několika různých 
formátech vhodných pro čtení.

Ráj knih – placené a volně dostupné e-knihy (pro stahování e-knih zdarma je nutná 
registrace).

Projekt Gutenberg – volně dostupné elektronické a digitalizované texty v češtině.

NEČTEME.CZ - stránky s volně dostupnými i placenými e-knihami.

Kosmas - internetové knihkupectví Kosmas (na svých stránkách má zveřejněno i několik 
desítek e-knih volně ke stažení).

eReading – internetový obchod s českými a překladovými e-knihami beletrie i odborné 
literatury .

eBookMaps - mapy do čteček elektronických knih ke stažení zdarma (formáty MOBI a 
EPUB).

Česká elektronická knihovna  - zpřístupňuje 1700 básnických knih česky psané poezie 19. a 
počátku 20. století. Pro přístup do databáze je nutná bezplatná registrace.

eBookForum - je internetová platforma, která dává šanci publikovat všem kvalitním autorům, 
bez omezování a byrokracie ze strany nakladatelů. Autoři zde mohou svá díla bezplatně 
publikovat a  čtenáři naopak volně stahovat a hodnotit.

Bookboon – bezplatné e-knihy, učebnice, průvodci ke stažení. Nabízí širokou škálu 
bezplatných eknih pro vysokoškolské studenty a byznysmeny. E-knihy mohou být staženy 
přímo ve formátu PDF. Hlavní oblasti zaměření jsou obchod/ekonomika, strojírenství/přírodní 
vědy a IT.

Wikizdroje -  je svobodná knihovna děl nevázaných autorským zákonem nebo zveřejněných 
pod svobodnou licencí, včetně krásné a odborné literatury a historických a politických 
dokumentů.

Zahraniční projekty:

Project Gutenberg – jedná se o dobrovolnickou snahu digitalizovat, archivovat a distribuovat
kulturní díla. Většina děl jsou plné texty knih se statusem volného díla. Projekt se snaží 
zpřístupnit díla ze své sbírky tak svobodně, jak je to jen možné, a v otevřených formátech, 
které je možno používat téměř na každém počítači.

http://www.gutenberg.org/browse/languages/cs
http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Hlavn%C3%AD_strana
http://bookboon.com/cs
http://www.ebookeater.cz/
http://www.ceska-poezie.cz/cek/
http://www.ebookmaps.com/cz/index.php
http://www.ereading.cz/cs/
http://www.kosmas.cz/
http://www.necteme.cz/eknihy.html
http://www.gutenberg.org/browse/languages/cs
http://www.rajknih.cz/
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/
http://www.palmknihy.cz/web/


ManyBooks.net – přehledné stránky s e-knihami z různých zdrojů volně ke stažení na jednom 
místě (včetně e-knih z projektu Gutenberg).

Feedbooks - internetový obchod s anglickými e-knihami, který nabízí i několik stovek textů 
volně ke stažení (díla, kterým vypršel copyright a díla nových neznámých spisovatelů, kteří 
zde své texty mohou publikovat).

Free-eBooks.net - e-knihy převážně nezávislých autorů ke stažení zdarma (nutná registrace).

Internet Archive - je největší nezisková digitální knihovna s posláním univerzálního přístupu 
k poznání. Nabízí trvalé uložení a přístup k cenným digitálním sbírkám a digitálním 
materiálům, jako jsou např. webové stránky, hudba, filmy a videozáznamy a téměř 3 miliony 
oskenovaných knih.

Zlatý fond deníku SME - je volně přístupnou digitalizovanou sbírkou děl klasiků slovenské 
literatury. Projekt se zaměřuje na plnotextovou digitalizaci, zpřístupňuje hlavně nejnovější, 
jazykově a stylisticky nejmodernější zpracování knih.

arXiv.org - otevřený přístup k elekronickým textům z oblasti fyziky, matematiky, statistiky 
atd., které zpřístupňuje Cornell University Library. 

Amazon – na této stránce se nachází beletrie v angličtině od Amazonu zdarma (určeno pro 
čtečky Kindle).

Hundred Zeros – často aktualizovaný katalog bestsellerů, které jsou zdarma na Amazonu.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek – abecední seznam volně dostupných časopisů.

OAPEN – digitální knihovna, která nabízí volně dostupné recenzované knihy z oblasti (nejen)
humanitních a sociálních věd vydávaných konsorciem malých evropských akademických
vydavatelství (Amsterdam University Press, Göttingen University Press, Manchester 
University Press, Firenze University Press a další). Cílem provozovatelů je "vytvoření 
nejrozsáhlejší volně dostupné kolekce peer reviewed knih v evropských jazycích z různých 
oborů humanitních a sociálních věd".

Digitální knihovny s volně dostupným obsahem:

HathiTrust - je partnerství významných výzkumných institucí a knihoven (zhruba 60 subjektů 
z celého světa) spolupracujících na zajištění dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování 
kulturních záznamů. Digitální knihovna sdružuje obrovské sbírky partnerských institucí v 
digitální podobě.

WorldCat Thesis / Dissertation ETD - disertace vyhledatelné přes celosvětový katalog 
WorldCat.

National Library in Australia – disertační práce z území Austrálie vyhledatelné přes 
australskou národní knihovnu.

DART-Europe E-theses Portal - přístup k open access diplomovým a disertačním pracím 
z 436 univerzit z 24 evropských zemí.

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://trove.nla.gov.au/book/result?l-format=Thesis&sortby=dateDesc&q=&l-availability=y&l-australian=y
http://www.worldcat.org/search?q=Thesis+/+Dissertation+ETD&qt=notfound_page&search=Search
http://www.hathitrust.org/
http://www.oapen.org/home
http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&notation=all
http://hundredzeros.com/
http://www.amazon.co.uk/gp/search?node=362270031&field-price=0-0&redirect=true
http://arxiv.org/
http://zlatyfond.sme.sk/
http://archive.org/
http://www.free-ebooks.net/
http://www.feedbooks.com/
http://manybooks.net/


DissOnline je německá národní on-line databáze plných textů disertačních prací.

Theses.cz - je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a 
provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) 
jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. 
Veřejnosti jsou zpřístupňovány záznamy o práci, příp. plné texty (dle rozhodnutí školy), a 
vyhledávání mezi nimi. Systém nabízí další služby, funkce a aplikace a bude rozvíjen dle 
potřeby.

Česká digitální matematická knihovna - poskytuje volný přístup k metadatům a plným textům
časopisů, sborníků a knih z oblasti matematiky publikovaných na území České republiky.

Europeana – je představována jako „evropská digitální knihovna, muzeum a archiv“, která 
v sobě propojuje přístup k dokumentům uchovávaným ve sbírkách evropských muzeí, 
knihoven, archivů a audiovizuálních sbírek.

Scirus – nástroj na vyhledávání především vědeckých informací uložených na webu. Jsou zde 
ke stažení především ve formátech PDF, HTML a DOC.

Užitečné odkazy:

http://www.lupa.cz/n/e-knihy – internetové stránky věnované elektronickým knihám
http://www.digiknihy.cz/ - internetové stránky o elektronických čtečkách knih
http://www.bookz.cz/ - internetové stránky věnující se problematice elektronických knih
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/417-e-knihovna/ - rozcestník internetových zdrojů o čtečkách, 
e-knihách a elektronických zdrojích Knihovny města Ostravy

http://www.scirus.com/
http://www.europeana.eu/portal/
http://dml.cz/
http://www.theses.cz/
http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonline_node.html
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