
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 
Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 
z toho nejaký záver pre nás i pre Vás. 

 

Informačná doba s modernými technológiami priniesla so sebou aj knihy, ktoré nie sú len na papieri. 
Elektronické knihy sú tu už niekoľko rokov a pandémia dokonca ukázala, že digitálna podoba tlačených 
kníh je viac-menej nevyhnutná. 

Aj na Slovensku existuje pár knižníc, ktoré elektronické čítačky majú a spolu s množstvom titulov ich 
sprístupňujú nejakým spôsobom svojim používateľom a čitateľom, naša knižnica k tomu zatiaľ 
nepristúpila. Máme však fond cudzojazyčných elektronických kníh a zaujíma nás, či by ste o e-čítačky 
mali záujem 

Vyhodnotenie ankety 01.02. – 28.02.2022 

Využili by ste elektronické čítačky s e-bookmi v našich študovniach? 

a) určite áno – 22 odpovedí (61 %) 

b) áno, ak sa nedá inak e-book požičať – 10 odpovedí (28 %) 

c) nie – 4 odpovede (11 %) 

Zdá sa, že aj celkový počet odpovedajúcich (36) oproti predošlým anketám svedčí o tom, že 
o elektronické čítačky až taký veľký záujem nie je, hoci medzi kladnou a negatívnou odpoveďou je 
značný rozdiel. Je však zrejmé, že Vás nezaujala už samotná otázka, lebo toto pravdepodobne nie je 
pre Vás spôsob ako si požičiavať potrebnú literatúru. 

Celkový počet hlasujúcich nie je pre nás až takým veľkým prekvapením, ale máme fond e-bookov – 
odbornej literatúry z vydavateľstva Cambrigde Press a hľadáme spôsob ako ju sprístupňovať. Licenčné 
podmienky neumožňujú požičiavanie vzdialeným prístupom, preto nás napadla aj takáto možnosť.  

Riešenie 

Stále hľadáme možnosti ako Vám elektronické knihy požičiavať, pretože táto otázka je veľmi 
komplikovaná nielen u nás na Slovensku. Knižnice totiž čelia obmedzujúcim podmienkam v súvislosti 
s požičiavaním elektronických kníh.  

Napriek tomu komunikujeme s distribútorom a vydavateľom v snahe zabezpečiť lepšie licenčné 
podmienky tak, aby sme Vám mohli sprístupňovať absenčné výpožičky elektronických kníh aj inak, než 
spôsobom navrhovaným v anketovej otázke. Ak sa nám to podarí, budeme Vás okamžite informovať. 

 


