EBSCO használat BMK
A szolgáltatás a Békés Megyei Könyvtár számítógépein, valamint otthonról is
igénybe vehető.
E-könyv olvasás internetkapcsolat mellett (online):
1. Belépéshez a Patron ID mező kitöltése szükséges az olvasójegy
számának megadásával (tehát érvényes könyvtári tagsággal kell
rendelkezni). Amennyiben az olvasójegyen nem 6 számjegyű számsor
szerepel, akkor azt 6 számjegyűvé kell alakítani és azt begépelni a Patron
ID mezőbe. Ha például az olvasójegy száma 12345, akkor a 012345-ös
számsort kell megadni.
2. Ezt követően választhatunk, hogy számítógépről (EBSCOhost Web) vagy
mobileszközről (eBook Mobile App) használjuk az adatbázist.
3. Az adatbázis kiválasztásánál alapértelmezetten az e-könyves adatbázis
van kipipálva (eBook Public Library Collection). Kattintson a Folytatásra.
4. Keresőszavakra kereshet és kategóriák szerint is böngészhet az
elektronikus könyvek között.
5. Internetkapcsolat mellett lehetőség van online olvasni a kiválasztott
dokumentumot. Ehhez válasszon ki egy e-könyvet, majd a bal oldalsó
sávban válassza ki a PDF teljes szövege menüpontot. Ezután online
megtekinthető a dokumentum, valamint maximum 60 oldal le is menthető
PDF formátumban.

E-könyv kölcsönzés, internetkapcsolat nélküli (offline) olvasáshoz:
1. Belépéshez a Patron ID mező kitöltése szükséges az olvasójegy
számának megadásával (tehát érvényes könyvtári tagsággal kell
rendelkezni). Amennyiben az olvasójegyen nem 6 számjegyű számsor
szerepel, akkor azt 6 számjegyűvé kell alakítani és azt begépelni a Patron
ID mezőbe. Ha például az olvasójegy száma 12345, akkor a 012345-ös
számsort kell megadni.
2. Ezt követően választhatunk, hogy számítógépről (EBSCOhost Web) vagy
mobil eszközről (eBook Mobile App) használjuk az adatbázist.
3. Az adatbázis kiválasztásánál alapértelmezetten az e-könyves adatbázis
van kipipálva (eBook Public Library Collection). Kattintson a Folytatásra.
4. Keresőszavakra kereshet és kategóriák szerint is böngészhet az
elektronikus könyvek között.
5. Az e-könyv kölcsönzéshez (offline, azaz internetkapcsolat nélküli
használathoz) létre kell hozni egy saját EBSCOhost fiókot. (Amennyiben
már regisztrált, akkor ugorjon a 6. pontra.) A felső kék sávban szereplő
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Belépést választva, kattintson az Új fiók létrehozása menüpontra. Pár
alapvető adat megadását követően el is készül a fiókja.
Miután belépett a saját EBSCOhost fiókjába, onnantól lehetősége van ekönyvet kölcsönözni. Kölcsönzéshez válassza ki a dokumentumot, majd a
bal oldali sávban kattintson az E-könyv letöltése (offline) menüpontra. A
felugró ablakon beállíthatja a kölcsönzési határidőt, a Kivétel és letöltésre kattintva pedig letöltheti a kikölcsönzéshez szükséges fájlt.
A letöltött és egyben kikölcsönzött dokumentumot az Adobe Digital
Editions alkalmazással lehet megnyitni. A program ingyenesen letölthető
INNEN.
Ahhoz, hogy be tudjon lépni az Adobe Digital Editions alkalmazásba, létre
kell hoznia egy Adobe fiókot. A regisztrációhoz kattintson IDE.
A létrehozott Adobe ID-vel be tud lépni az Adobe Digital Editions
alkalmazásba, amellyel meg tudja nyitni a letöltött e-könyvet (.acsm
formátumú állomány) a meghatározott határidő leteltéig.

Bővebb információ és segítség az e-könyvek használatához:


Magyar nyelvű segédlet



Angol nyelvű oktatóvideók:
Searching for eBooks
Downloading eBooks
eBooks App Overview

Amennyiben hibát tapasztal vagy kérdése van az e-book-adatbázis használata
során, kérjük jelezze a Békés Megyei Könyvtárban személyesen, vagy emailben: bmk@bmk.hu.

