Książki online dla każdego!
Książki online dla każdego to projekt wybrany do realizacji
przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach II edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
na rok 2021. Celem projektu jest rozwój czytelnictwa i nowych
form dostępu do literatury wśród mieszkańców województwa
śląskiego oraz zwiększenie atrakcyjności oferty śląskich
bibliotek publicznych. Realizowany będzie poprzez umożliwienie
mieszkańcom województwa śląskiego czytania książek
elektronicznych (e-booków, audiobooków) dostępnych w
Internecie. Przewidziano dostęp do najnowszej literatury
pięknej, popularnonaukowej i naukowej w wybranych przez
koordynatora projektu – Bibliotekę Śląską – trzech platformach
internetowych. Zakupiono dostęp do 3 serwisów:
Ebookpoint BIBLIO (firmy Helion) – platformy
udostępniającej, oprócz bogatej i stale rozszerzanej
oferty beletrystyki, literaturę z dziedzin prawa,
ekonomii, księgowości, inżynierii, przewodniki i
literaturę podróżniczą oraz cenione publikacje z branży
IT wydawnictwa Helion, z zakupionym dostępem do ebooków, audiobooków oraz e-kursów poprzez przeglądarkę
internetową oraz aplikację mobilną,
IBUK Libra (Wydawnictwa Naukowego PWN) – serwisu
oferującego zwłaszcza literaturę naukową z wielu
dziedzin, w tym medycyny, prawa, ekonomii, zarządzania,
marketingu, psychologii, pedagogiki, socjologii,
filozofii, historii, nauk politycznych, matematycznoprzyrodniczych, techniki, z zakupionym dostępem do ebooków poprzez przeglądarkę internetową,
Legimi (firmy Legimi) – popularnej wśród bibliotek
publicznych i ich czytelników bazy kilkudziesięciu
tysięcy tytułów głównie literatury pięknej, uzupełnianej
na bieżąco nowościami wydawniczymi, z zakupionym
dostępem do e-booków poprzez aplikację.

Z dostępu do wybranych spośród wyżej wymienionych baz e-booków
skorzystają czytelnicy 152 bibliotek publicznych województwa
śląskiego, które zgłosiły swoje zainteresowanie e-bookami
online, w tym ze wszystkich trzech – czytelnicy Biblioteki
Śląskiej. Projekt jest realizowany od sierpnia 2021 r. do
lipca 2022 r.
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Imię i nazwisko: *
Nr karty bibliotecznej: *
Adres e-mail: *
Wybieram:
Ebookpoint BIBLIO
Wybieram:
IBUK Libra
Wybieram:
Legimi
* Pola obowiązkowe
Polityka Prywatności:
Przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Śląską w
Katowicach (plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice) realizowane
jest w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi
niniejszego zgłoszenia. Oświadczam, że zapoznałam/em się z
Klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Wyślij

