LEGIMI w MBP w Ostrołęce
60 000 e-booków do czytania za darmo na czytnikach, komputerach, tabletach i
smartfonach.
Szanowni Czytelnicy,
miło nam poinformować, że dzięki współpracy z platformą Legimi możemy Państwu
zaoferować bezpłatny dostęp do ponad 60 000 e-booków, w tym nowości i największych
bestsellerów, polskich i zagranicznych.
Aby korzystać z Legimi należy:



posiadać ważną kartą czytelnika MBP w Ostrołęce (Biblioteki Głównej lub filii),
uzyskać kod wysyłając zgłoszenie elektronicznie, na adres:
wypozyczalnia@mbpostroleka.pl*. Kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym
został pobrany, w przeciwnym wypadku – wygasa.








wejść na stronę www.legimi.pl/mazowieckie i wprowadzić otrzymany kod,
założyć darmowe konto w serwisie Legimi,
pobrać aplikację Legimi na swoje urządzenie (tablet, smartfon, czytnik, komputer)
dostępną w Google Play, AppStore, Microsoft Store lub
pod adresem: www.legimi.pl/pobierz-legimi,
zalogować się do aplikacji, wybrać e-book, czytać można bez ograniczeń
przez miesiąc,
po upływie miesiąca trzeba zgłosić się po nowy kod.

*Możliwość otrzymania kodu mają wyłącznie Czytelnicy posiadający kartę biblioteczną
MBP w Ostrołęce i nie posiadający zadłużeń na koncie bibliotecznym powstałych przed 11
marca 2020 r.
W celu uzyskania kodu dostępu należy wysłać wiadomość z adresu e-mail podanego w
karcie zapisu na adres: wypozyczalnia@mbpostroleka.pl w treści podając imię i nazwisko
oraz numer karty bibliotecznej. Po pomyślnym zweryfikowaniu konta bibliotecznego
wyślemy e-mail z kodem dostępu.
Zachowujemy zasadę: jeden mail – jedno konto czytelnicze – jeden kod.
Nie będą brane pod uwagę maile:
– z prośbą o kody Legimi wysyłane na inne konta mailowe niż podane wyżej,
– z błędnie podanymi danymi,
– z prośbami o więcej niż jeden kod z jednej skrzynki mailowej,
– wysłane z kont, na których są nieuregulowanie kary sprzed 11 marca 2020.
UWAGA! Liczba kodów jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o
wyrozumiałość i cierpliwość związaną z procesem weryfikacji kont czytelniczych i
rozsyłaniem kodów. Hasła rozsyłamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.
O wyczerpaniu puli kodów poinformujemy na stronie internetowej oraz na profilu
facebookowym MBP w Ostrołęce.

