Instrukcja użytkowania platformy Legimi Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu od dnia 1 stycznia 2020 roku oferuje swoim czytelnikom
bezpłatny dostęp do publikacji w formie elektronicznej na platformie internetowej Legimi.
Korzystanie z serwisu jest możliwe dzięki udziałowi przasnyskiej biblioteki w Konsorcjum Bibliotek
Publicznych Województwa Mazowieckiego, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy
(Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego) wespół z firmą Legimi S.A. W ramach tego projektu
biblioteka 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 usługi Legimi.
Aktualnie w ramach wykupionego abonamentu platforma Legimi oferuje dostęp do ponad 50 tysięcy
tytułów w formie tzw. ebooków; podzielonych na wiele kategorii i wydanych przez kilkanaście różnych
wydawnictw.
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Z tytułów platformy Legimi można korzystać na komputerach domowych (PC, laptopach) oraz
na mniejszych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, tablety i e-czytniki. Wymagania
systemowe oraz lista kompatybilnych czytników dla oferowanej usługi jest dostępna pod
adresem internetowym: https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/
Czytelnik chcący uzyskać bezpłatny dostęp do publikacji Legimi 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 na wspomnianej platformie (do założenia konta niezbędne jest
posiadanie aktywnego adresu e-mail).
Rejestracji, tj. założenia konta czytelnik dokonuje poprzez stronę internetową:
https://legimi.pl/mazowieckie , na której wpisuje otrzymany kod w polu „Wpisz kod”. Po
zaznaczeniu akceptacji regulaminu wypożyczeń oraz kliknięciu przycisku „Dalej” stosuje się
następnie do kolejnych poleceń wyświetlanych na ekranie.
UWAGA: Jeśli jesteś już użytkownikiem Legimi (tj. posiadasz konto czytelnicze) wystarczy, że
zalogujesz się na powyższej stronie i wpiszesz swój kod dostępu otrzymany w bibliotece. Jeśli
dotąd nie korzystałeś/-aś z usług Legimi musisz najpierw założyć konto. Kod należy aktywować
w miesiącu w którym został pobrany.
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https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/, która pozwoli na czytanie e-booków. Zainstalowanie
aplikacji pozwala na jednoczesne czytanie na dwóch wybranych urządzeniach.
Od momentu wprowadzenia promocyjnego kodu dostępu (i następującego po nim założenia
konta) czytelnik uzyskuje bezpłatny dostęp do e-booków w aplikacji Legimi na okres 30 dni.
Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje 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
Legimi musi pobrać kolejny kod w bibliotece.

UWAGA: Pakiety zawarte w wydawanych kodach umożliwiają czytanie publikacji w formie
elektronicznej (e-booków). W ich ramach nie ma możliwości korzystania z audiobooków, czyli
tytułów opracowanych w formacie dźwiękowym. Aktualnie nie jest również możliwe czytanie
ebooków na urządzeniu typu Kindle.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące platformy Legimi są dostępne na jej stronie
internetowej (https://www.legimi.pl/), jak również można je uzyskać u bibliotekarzy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

