Biblio Lublin

"Legimi - ebooki bez limitów" - nowa usługa w Biblio!
Od czerwca 2019 r. MBP udostępniła usługę „Legimi - ebooki bez limitów”. Jest to wirtualna wypożyczalnia e-booków,
które można czytać poprzez dedykowane aplikacje na komórkach, tabletach, czytnikach e-booków (e-ink) lub
komputerze/laptopie.
Legimi udostępnia ponad 25 000 e-booków polskojęzycznych, a dodatkowo drugie tyle anglojęzycznych. Zaletą
Legimi jest szeroki wybór i przede wszystkim nowości wydawnicze. Dla większości wydawnictw wersja e-book pojawia
się razem z wersją papierową. Jest to najszersza oferta e-booków w Polsce, dodatkowo codziennie rozszerzana i co
najważniejsze: całkowicie bezpłatna dla czytelników naszej biblioteki!

Jak skorzystać?
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- musisz być zarejestrowanym czytelnikiem biblioteki,
- wejdź na stronę http://www.legimi.pl/mbp_lublin i wpisz kod otrzymany od bibliotekarza,
- zaakceptuj regulamin i przejdź dalej,
- zaloguj się na swoje konto lub załóż nowe (nie bój się, Twój kod nie zginie!),
- kod działa przez miesiąc od jego uruchomienia, ale pamiętaj by uruchomić go w tym samym miesiącu, gdy go
otrzymałeś,
- z kolejnej strony pobierzesz bezpłatną aplikację – czytnik Legimi, możesz też zrobić to bezpośrednio przez "sklep"
na swoim urządzeniu,
- katalog książek jest w aplikacji lub na https://www.legimi.pl/ebooki/,
- jeżeli usługa Ci się spodobała zapraszamy w kolejnym miesiącu po nowy kod!

Co jeszcze musisz wiedzieć?
●

●

Czytać można poprzez dedykowane aplikacje na komórkach, tabletach, czytnikach e-booków (e-ink),
komputerze/laptopie - można użyć dwa urządzenia z wymienionych, ale nie mogą to być dwa tego samego rodzaju
(np. dwa smartfony). Można dwukrotnie zmienić urządzenia, na których się czyta, potem jest to możliwe tylko
poprzez infolinię. Nasza usługa nie obsługuje czytników Kindle.
Aplikację-czytnik Legimi można pobrać bezpośrednio ze strony Legimi lub wyszukać w sklepie pod hasłem "Legimi":
-- Google Play dla Androida (min. 4.1),
-- Apple App Store dla Apple iOS (min. 8.0),
-- Microsoft Store - dla Windows 10 lub min. 8.1 (zaktualizowane wersje),
-- Microsoft Phone Store - dla Windows Windows 8 Mobile.
Dla przypomnienia: kod należy wpisać na stronie http://www.legimi.pl/mbp_lublin, ale e-booki czyta się przez
aplikację Legimi, a nie przez stronę.
E-booka pobiera się na swoje urządzenia i można czytać go bez połączenia z Internetem przez tydzień. Po 7 dniach
wymagana jest synchronizacja poprzez Internet.
Jeżeli chcieli by Państwo zakupić własny czytnik e-booków (tzw. e-ink lub e-papier) to rekomendowane przez
dostawcę usługi są urządzenia firm: InkBOOK, PocketBook, Onyx - pełny wykaz jest na
https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/certyfikowane-czytniki/.
-- E-ink to rodzaj wyświetlacza, który imituje papier - nie męczy wzroku jak smartfon, dobrze działa na słońcu, a
bateria na ogół starcza na miesiąc czytania.
-- Czytniki Amazon Kindle nie są obsługiwane przez Legimi w wariancie dla bibliotek, więc na "naszych" kodach
nie da się użyć e-booków Legimi na Kindlu.
-- Odradzamy zakup tanich, niemarkowych czytników na Allegro lub chińskich platformach zakupowych, gdyż nie
wiadomo, czy będą działały z Legimi.
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W razie problemów pomoc można uzyskać:
-- telefonicznie poprzez infolinię +48 22 307 65 40 - czynna w dni robocze od 10:00 do 16:00, opłata jak za
połączenie na numery stacjonarne,
-- poprzez e-maila support@legimi.pl,
-- rozbudowana baza wiedzy jest też na https://pomoc.legimi.pl/,
-- możesz zapytać bibliotekarza.
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