Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Legimi w bibliotece — 2020–2021
Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach z sukcesem wzięła udział w dodatkowym naborze do „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” — Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Projekt umożliwia
zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Dzięki temu MBP w Gorlicach dołączyła do małopolskiego
konsorcjum bibliotek oferujących bezpłatny dostęp do 50 tysięcy e-booków na platformie Legimi! Dodatkowe
dofinansowanie oznacza, że gorlicka biblioteka dysponuje 72 kodami dostępu do platformy Legimi na miesiąc.
Co zrobić, aby otrzymać kod?
Wystarczy być Czytelnikiem biblioteki i posiadać zainstalowaną aplikację Legimi na komputerze (stacjonarnym lub
laptopie), tablecie, czytniku ebooków lub smartfonie. Jednym kodem można powiązać dwa urządzenia, dzięki temu
równocześnie mogą czytać dwie osoby. Nie mogą być to jednak urządzenia tego samego typu (np. dwa tablety).
Darmowy kod jest ważny przez 30 dni. Aktywacja musi nastąpić w miesiącu, w którym kod został pobrany. Po upływie
jego ważności możecie Państwo otrzymać kolejny. Zainteresowanych prosimy o kontakt od 28 grudnia 2020 na
adres: promocja@mbpgorlice.info w tytule wiadomości należy wpisać: kod legimi, a w treści: numer karty czytelnika.
Osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec biblioteki przed otrzymaniem kodu muszą najpierw uregulować
wszelkie należności.
Instrukcja logowania:
• załóż darmowe konto lub zaloguj się na stronie www.legimi.pl/rajska
• aktywuj otrzymany kod. Aktywacja musi nastąpić w miesiącu, w którym kod został pobrany
• pobierz bezpłatną aplikację legimi (na maks. 2 urządzenia)
• czytaj przez 30 dni od momentu aktywacji kodu. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej napisz:support@legimi.com
Systemy operacyjne dla których dostępna jest aplikacja Legimi: iOS (iPhone, iPad), Android (w tym niektóre
czytniki ebooków), Windows Phone, Windows 8 i 10.
Rekomendowane dla aplikacji Legimi czytniki to: PocketBook Touch Lux 3, PocketBook Touch Lux 2, InkBOOK
Obsidian, InkBOOK Onyx, Onyx Boox C67 AfterGlow 2, Onyx Boox C65 HD AfterGlow, Onyx Boox T68 Lynx, Onyx Boox
C65 HD Storia.

Liczba kodów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
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