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EOD - milióny knih z katalogů knihoven více 
než 10 evropských zemí jsou nyní k dispozi-
ci jedním kliknutím myši.	  

 

Co Vám můžeme nabídnout. (a proč využívat 
službu EOD)

Získáte téměř identický dojem, jako kdybyste si prohlíželi originál.
 K prohlížení elektornické knihy postačí běžný software, samozřejmostí je možnost zvětšení 
stran nebo jednoduchá navigace.
Můžete si vytisknout jednotlivé strany nebo celou knihu.
K dispozici máte vyhledávání jednotlivých slov z plného textu knihy.*
 Jednoduše zkopírujete obrázek nebo část textu a přenesete je do jiných aplikací, např. texto-
vého editoru.*

* Nelze poskytnout u každé knihy.

Podmínky služby
Objednáním služby EOD přijímáte podmínky stanovené knihovnou, která vlastní knihu. EOD pos-
kytuje přístup k digitalizovaným dokumentům výhradně pro osobní potřebu, komerční využití není 
dovoleno bez svolení vlastníka dokumentu.

Všeobecmé podmínky  - česky: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/cz/agb.html
Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/en/agb.html
Terms and Conditions in German: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/de/agb.html

Více o projektu
Službu EOD nabízí již 18 knihoven z více než 10 evropských zemí. Podrobné informace o projektu 
získáte na http://books2ebooks.eu

















Děkujeme, že jste si vybrali EOD!

V evropských knihovnách jsou uchovávány milióny 
historických i novověkých knih. Velká část těchto 
dokumentů může být nyní velmi jednoduše k dispozi-
ci v podobě elektronické knihy - eBook. Požadovaný 
titul si můžete kdykoli objednat prostřednictvím 
online katalogů knihoven zapojených do projektu 
EOD (eBooks on Demand – elektronické knihy na 
požádání). Tištěnou knihu převedeme do digitální 
podoby a zpřístupníme v elektronicképodobě.

books2ebooks.eu Vědecká knihovna Olomouc























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































www.books2ebooks.eu

elektronické knihy získáváte prostřednictvím

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitalizaci provedla

Vědecká knihovna Olomouc


