
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży wraz         
z bibliotekami w województwie podlaskim
udostępniają wspólnie ponad 1000 e-booków
na platformie libra.ibuk.pl. Oznacza to,                  
że KAŻDY czytelnik, zapisany do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Łomży może
swobodnie i zupełnie za darmo przeglądać
katalog wszystkich wykupionych publikacji      
i czytać je on-line bez żadnych ograniczeń
czasowych.

PIN umożliwiający dostęp do zasobów IBUK Libra można otrzymać       
 po zgłoszeniu się do bibliotekarza dyżurującego w bibliotece głównej       
i filiach, albo drogą mailową. W tym celu zachęcamy do pisania na adres:
wypozyczalnia@mbp-lomza.pl. W treści maila należy podać swoje dane (imię
i nazwisko, datę urodzenia) oraz koniecznie numer karty bibliotecznej.       
 Po wejściu do bazy libra.ibuk.pl uzyskuje się dostęp do katalogu e-booków.

Dostęp do platformy e-booków umożliwia czytanie na ekranie monitora
całego tekstu książki i nawigowanie po spisie treści, w dowolnym czasie,
przez całą dobę, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu i bez
względu na używany system operacyjny – wystarczy uruchomić przeglądarkę
internetową.

 
 

Trzeba założyć sobie konto MyIbuk, które umożliwia
zaznaczanie tekstu, tworzenie zakładek, notatek, tworzenie
wirtualnej półki z książkami, generuje bibliografię, pozwala
korzystać ze słownika i encyklopedii, zalogować się            
 na Facebooku oraz w wyszukiwarce Google, a także pozwala
na udostępnianie notatek i fragmentów innym użytkownikom
tych serwisów. Założenie konta to jednorazowa rejestracja –
trzeba podać swój adres e-mail i hasło.

► Funkcje platformy IBUK LIBRA – film instruktażowy >>

JAK KORZYSTAĆ Z IBUK LIBRA?

Trzeba wejść na stronę http://libra.ibuk.pl, następnie
zalogować się na swoje konto MyIbuk i wpisać PIN
uzyskany w bibliotece. Wówczas otrzymuje się
bezpłatny dostęp do tych publikacji, na które licencję
posiada MBP w Łomży (prawie 3000 tytułów).     
 Przy wszystkich tych pozycjach, na które DBP
wykupiła licencję, pojawia się ikonka książki („czytaj”).

► Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN – 
film instruktażowy >>.

JAK CZYTAĆ NA KOMPUTERZE 

W DOMU?

Dostęp do platformy e-booków

► OSOBISTA PÓŁKA MYIBUK  - FILM INSTRUKTAŻOWY >>

ZAPRASZAMY!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p-DQnp1fvgI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LWWktdghscY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7GNxlHtmtWk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7GNxlHtmtWk

