14. dubna 2020

Milé paní učitelky a milí páni učitelé,
vidíme, jak je vzdělávání žáků v době korona-krize komplikované.
Rádi bychom vás proto podpořili a poskytli vám několik především knihovnických tipů na
elektronické zdroje, které můžete v online výuce využít.
Přáli bychom si, aby nezapadla informace, že mezi e-knihami je v současné době k dispozici
široká škála žánrů. Dostupná jsou jak díla autorů první poloviny dvacátého století či starší,
tak současná. Jedná se o českou i světovou prózu, beletrii a drama. A v určité míře
i o odbornou literaturu.
Pokud byste k některým níže uvedeným odkazům potřebovali komentář pro sebe nebo své
žáky, případně potřebovali poradit s registrací v naší knihovně, prosím, obraťte se na nás.
Za Městskou knihovnu Tábor
zdraví

Eva Měřínská
ředitelka
e-mail: knihovna@mkta.cz
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Doporučení k elektronickým dokumentům a dalším zdrojům
E-KNIHY
Na internetu najdete weby, ze kterých můžete stahovat a číst e-knihy zdarma nejen v
současné době. Například:
•

•

•

knihovny.cz
Na portále Knihovny.cz najdete českou i zahraniční beletrii. Není třeba čtečky, ke
čtení stačí jakékoliv mobilní zařízení. Určitě zapátrejte také na rozcestníku
protiviru.knihovny.cz, kde najdete e-zdroje přímo pro žáky a studenty.
Městská knihovna Praha: www.e-knihovna.cz
V e-knihovně najdete více než 1700 titulů - českou i světovou prózu (současnou i
starší), drama i poezii, detektivky, současnou českou beletrii, historické romány,
dobrodružné příběhy. E-knihy jsou dostupné zdarma a ve třech různých formátech
vhodných k prohlížení na monitorech, čtení na mobilech i ve čtečkách.
Městská knihovna Tábor
Stahovat a číst e-knihy můžete také z našeho katalogu. Je ale potřeba být naším
čtenářem. Jak stáhnout e-knihy krok za krokem do mobilního zařízení se dočtete na
www.knihovnatabor.cz, konkrétně tady.

Další zdroje e-knih zdarma:
• Digitální knihovna MZK , Národní knihovna (dočasný online přístup), eknihovna.cz
(knihy také v AJ), Databáze knih, Kosmas.cz

AUDIOKNIHY a online PŘEDNÁŠKY
Povinná četba se dá nyní poslouchat i v audioverzi. Pro starší žáky zase mohou být zajímavé
přednášky od inspirativních Čechů na homeofficetv.cz.
•
•
•
•

Čtenářský deník od Českého rozhlasu (Babička, Kytice, Povídka malostranské a
mnoho dalšího)
hry, četby, povídky od Českého rozhlasu
Mluvící hlavy od FF UK (rozbory literárních děl k maturitě)
homeofficetv (vzdělávací přednášky inspirativních Čechů)

Obsáhlejší souhrn zajímavých webů k prozkoumání najdete na našich webových stránkách
www.knihovnatabor.cz, konkrétně tady.

Srdečně vás zdravíme z Městské knihovny Tábor,
Tým knihovnic
knihovna@mkta.cz
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