Wychodząc naprzeciw potrzebom Czytelników, Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
wykupiła dostęp do platformy książek internetowych IBUK Libra.
Dzięki temu Czytelnicy mogą bezpłatnie otrzymać kod dostępu do platformy
i założyć swoje spersonalizowane konto. W zamian otrzymają:











całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca
tysiące tytułów
największy
zbiór
publikacji
specjalistycznych,
naukowych,
popularnonaukowych, beletrystycznych
szybki podgląd pełnych tekstów
spersonalizowana sfera publikacji 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

Bezpłatne kody można odebrać w Czytelni Naukowej,
mieszczącej się przy ul. Meissnera 5
oraz filiach na terenie dzielnicy Praga-Południe

Zachęcamy do korzystania z internetowej czytelni IBUK Libra!
o IBUK Libra:

Nowoczesny, szybki i przyjemny dostęp do wiedzy
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
kilkanaście 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.

www.libra.ibuk.pl
https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY – Film prezentujący sposób
rejestracji na portalu

