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IBUK Libra – wirtualna czytelnia

UWAGA CZYTELNICY
Ważność kodów PIN do ibuków wydanych od 2015 pozostaje ważna bezterminowo.
Czytelników, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie www.libra.ibuk.pl
zapraszamy do Biblioteki po nowy kod PIN.

Wirtualna wypożyczalnia

Czytaj gdzie chcesz i jak chcesz.
Twoja biblioteka wykupiła dostęp do IBUK libra.
IBUK to ponad 3 000 ebooków do wyboru.
Znajdziesz tam książki naukowe, specjalistyczne, popularnonaukowe i literaturę piękną.

Aby uzyskać bezpłatny dostęp do księgozbioru należy zgłosić się do jednej z Filii Biblioteki Publicznej w Legnicy i poprosić o
KOD PIN. Jest on wydawany każdemu zarejestrowanemu czytelnikowi Biblioteki. Po rejestracji w portalu www.libra.ibuk.pl i
wprowadzeniu otrzymanego kodu czytelnik ma możliwość czytania zgromadzonych książek 24 godziny na dobę na
domowym komputerze osobistym, tablecie, czytniku i telefonie.

KATALOG E-BOOK: libra.ibuk.pl

IBUK Libra – nowoczesna platforma dla edukacji i rozwoju

IBUK Libra – to godny zaufania partner:
całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca
tysiące tytułów
największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych
szybki podgląd pełnych tekstów
spersonalizowana sfera czytania książek w chmurze (osobiste konto myIBUK)
zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie,
bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN
dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo
elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy
możliwość czytania na urządzeniach mobilnych

Nowoczesny, szybki i przyjemny dostęp do wiedzy
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DLA KAŻDEGO!
Serwis IBUK Libra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w
wersji elektronicznej oraz – dla zainteresowanych – inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej
czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych
przez najważniejsze, renomowane polskie oﬁcyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta
IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez
całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga
instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne
są w każdej przeglądarce internetowej.
O tym, że warto z nami współpracować, przekonało się już kilkuset klientów. Z naszych usług korzystają m.in. największe
biblioteki akademickie i publiczne, uczelnie, instytucje państwowe oraz ﬁrmy prywatne w całej Polsce. IBUK Libra to godny
zaufania partner, który aktywnie współuczestniczy w procesie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności na różnych
etapach edukacji.
IBUK Libra
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
KILKASET TYSIĘCY ZADOWOLONYCH UŻYTKOWNIKÓW

WIEDZA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

DOŁĄCZ DO NAS!

Czytelników, którzy chcieliby korzystać z Platformy IBUK Libra, a jeszcze nie posiadają kodu dostępu, zachęcamy do
odwiedzenia biblioteki i pobrania kodu, który umożliwia korzystanie z tej Platformy. Założenie konta to jednorazowa
rejestracja – trzeba podać swój adres e-mail i hasło.
Dołącz do IBUK Libra – rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów
JAK KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO E-BOOKÓW W BIBLIOTECE:
Trzeba być zapisanym do Legnickiej Biblioteki Publicznej i posiadać kod dostępu Wówczas na dowolnym komputerze,
tablecie, telefonie, smart fonie należy wejść na stronę http://libra.ibuk.pl i to wystarczy, żeby wybrać książkę i ją czytać. Jeśli
jednak czytelnik zaloguje się dodatkowo na konto MyIbuk, to będzie mógł stworzyć własną półkę z wybranymi e-bookami,
tworzyć zakładki, zaznaczenia itp.
Osobista półka MyIBUK
JAK KORZYSTAĆ Z IBUK LIBRA?
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. Funkcje
platformy IBUK LIBRA

IBUK LIBRA – INFORMACJE TECHNICZNE
Konﬁguracja sprzętowa i wymagane oprogramowanie
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Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek myIBUK działa w oknie przeglądarki. Nie ma potrzeby instalowania
żadnego dodatkowego oprogramowania. Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTLM5. Zalecamy używanie
aktualnej wersji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari, jak również przeglądarkę Internet Explorer od wersji 10. Starsze
wersje IE nie zapewniają wsparcia standardu HTML5 oraz zawierają poważne luki w bezpieczeństwie
Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią internet o przepustowości min. 512kb/s
(zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript. Aplikacja komunikuje się przy użyciu
protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (443).
Serwery i usługi mogą się znajdować w następujących adresacjach:
195.230.120.0/24
37.59.171.128/26
Aplikacja umożliwia logowanie się kontem na Facebook oraz Google, a także pozwala na udostępnianie notatek i fragmentów
innym użytkownikom tych serwisów. Konﬁguracja sieci powinna zezwalać na łączenie się z serwisem facebook.com oraz
google.com. Jeżeli konﬁguracja sieci uniemożliwia dostęp do domeny facebook.com oraz google.com, to funkcje aplikacji
myIBUK wykorzystujące te serwisy nie będą dostępne.
Aplikacja została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych o przekątnej ekranu min. 5″, działających pod
kontrolą systemu Android w wersji min 4 oraz iOS min. 5.1.
Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać
aplikację z Google Chrome Web Store.
Na urządzeniach Apple zalecamy także dodanie aplikacji do ekranu początkowego.
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