Kody do aplikacji Empik Go w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu
Instrukcja użytkowania
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu od dnia 1 stycznia 2022 roku oferuje swoim czytelnikom
bezpłatny dostęp do publikacji w formie ebooków, audiobooków, słuchowisk oraz podcastów
będących do dyspozycji w ramach aplikacji Empik Go.
W ramach tej usługi przasnyska biblioteka, za pośrednictwem kooperacji z firmą Platon Sp. z o.o.,
otrzymuje na każdy miesiąc wygenerowaną tylko dla niej określoną pulę kodów, które następnie może
udostępniać swoim czytelnikom – celem uzyskania przez nich wspomnianego bezpłatnego dostępu do
zasobów platformy Empik Go. Wykupiony abonament w ramach tej usługi umożliwia akces do
kilkudziesięciu tysięcy publikacji, dostępnych w jej ciągle powiększanej bazie.
Dostęp do publikacji; rejestracja oraz korzystanie
 Z tytułów aplikacji Empik Go można korzystać na komputerach domowych (PC, laptopach) oraz na
mniejszych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, tablety i e-czytniki (lista preferowanych
modeli tych ostatnich: https://www.empik.com/go/czytniki ). Do prawidłowego funkcjonowania
program wymaga połączenia z Internetem oraz wyposażenia w system operacyjny iOS (minimalna
wersja iOS 11) lub Android (od 5.0 wzwyż). Przydatne informacje odnośnie działania aplikacji można
znaleźć również pod adresem: https://www.empik.com/go/faq
 Czytelnik chcący uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji Empik Go zgłasza się osobiście do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Po okazaniu swojej aktywnej karty bibliotecznej otrzymuje on jeden
kod z miesięcznym okresem ważności, który umożliwia założenie bezpłatnego konta dostępu do
wspomnianej aplikacji (do założenia konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty e-mail).
 Rejestracji, tj. założenia konta, czytelnik dokonuje poprzez stronę internetową:
https://www.empik.com/go/biblioteki/kod , na której najpierw wpisuje otrzymany kod w polu „Wpisz
kod pobrany z biblioteki”. Następnie stosuje się do kolejnych poleceń wyświetlanych na ekranie, które
obejmują m. in. zarejestrowanie się (utworzenie konta nowego użytkownika na stronie empik.com) lub
zalogowanie się (w przypadku już istniejącego konta zakupowego na tej witrynie). UWAGA: Kod
otrzymany w bibliotece należy aktywować w miesiącu w którym został pobrany.
 Po założeniu konta czytelnik pobiera darmową aplikację Empik Go, pozwalającą m. in. na jednoczesne
czytanie treści na dwóch wybranych urządzeniach.
 Od momentu wprowadzenia promocyjnego kodu dostępu (oraz założenia konta użytkownika)
czytelnik uzyskuje bezpłatny dostęp do zasobów aplikacji Empik Go na okres 30 dni. Jeżeli do ostatniego
dnia danego miesiąca czytelnik nie dokona aktywacji pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a
kolejny kod użytkownik będzie musiał otrzymać ponownie. Po upływie wspomnianych 30 dni,
użytkownik chcący dalej kontynuować bezpłatny dostęp do platformy Empik Go musi pobrać kolejny
kod w bibliotece.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące udostępnianej usługi Empik Go są zawarte na jej stronie
internetowej ( https://www.empik.com/go ), jak również można je uzyskać u bibliotekarzy Oddziału
dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

