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• Läs tidningar från hela världen
• Läs böcker
• Lyssna på ljudböcker
Direkt i datorn, mobilen eller surfplattan

E-böc
ker
En e-bok är en digital bok som du kan läsa i din dator, smartphone,
surfplatta eller läsplatta. Bibliotek Botkyrka har fler än 20 000 e-böcker.
Så här lånar du e-böcker:
1. Skaffa ett bibliotekskort
2. Ladda ner en app eller läsprogram
För att läsa på dator: Adobe Digital Editions (PC/Mac).
För att läsa i smartphone eller surfplatta med Android: Aldiko Book
Reader eller Bluefire Reader.
För att läsa i iPhone eller iPad: Bluefire Reader.
3. Skapa ett Adobe-ID
Första gången du använder appen måste du skriva in ett Adobe-ID.
Adobe-ID består av din e-postadress och ett lösenord. Om du är
under 13 år behöver en förälder eller målsman skapa kontot. Googla på
Adobe-ID för att få veta hur du gör.
4. Sök upp e-boken du vill läsa
Logga in på bibliotekets webbplats och sök efter en bok du är intresserad av. Klicka på symbolen för e-böcker. Välj ”Låna”. Om du klickar på
”Ladda ner” öppnas boken i ditt läsprogram. Om du klickar på ”Läs i
webbläsaren” öppnas boken direkt i webbläsaren.
5. Fortsätta läsa senare
För att fortsätta läsa, öppna ditt läsprogram igen. E-boken ligger också
kvar under Mina sidor, Elektroniska lån om du behöver ladda ner den på
nytt.
Läs mer om e-böcker på bibliotek.botkyrka.se!
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På Bibliotek Botkyrkas webbplats kan du låna ljudböcker som du lyssnar
på direkt över Internet. Du kan lyssna på din dator, i din telefon eller på
din surfplatta.
Så här lånar du e-ljudböcker:
1. Skaffa ett bibliotekskort
2. Ladda ned en app eller uppspelningsprogram
För att lyssna i dator: Ladda ner programmet Adobe Flash Player.
För att lyssna i Android: Ladda ner appen Elib ljudboksspelare.
För att lyssna i iPhone och iPad: Ingen extra app eller webbläsare
behövs. Du lyssnar via din vanliga webbläsare.
3. Sök upp den bok du vill lyssna på
Logga in på bibliotekets webbplats och sök efter den bok du är intresserad av. Du ser i träfflistan om boken finns som e-ljudbok. Klicka på symbolen för e-ljudböcker. Välj”Låna” och ”Lyssna” för den apparat du vill lyssna
på. Spelaren öppnas och du kan lyssna på boken. Du måste alltid ha
internetuppkoppling medan du lyssnar.
4. Fortsätta lyssna senare
Om du vill fortsätta att lyssna på en e-ljudbok vid ett senare tillfälle loggar
du in på Mina sidor och går till Elektroniska lån. Spelaren startar där du
slutade att lyssna senast.
Läs mer om e-ljudböcker på bibliotek.botkyrka.se!
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Med Pressreader kan du läsa över 6 000 tidningar från hela världen på
över 60 språk, inklusive svenska. Här finns allt från dagstidningar med de
senaste nyheterna till tidningar om mode, sport, musik eller husdjur.
Pressreader når du genom att logga in på bibliotek.botkyrka.se med ditt
bibliotekskort och pinkod. Du kan också ladda ner Pressreader som app.
Så här gör du då:
1. Gå till ett av våra bibliotek. Anslut din smartphone eller surfplatta till vårt
trådlösa nätverk ”BKguest”.
2. Ladda ner appen PressReader från AppStore eller Google Play.
3. Öppna appen. Läs hur många tidningar du vill. De tidningar du laddat
ner finns kvar i appen i upp till 3 månader.
4. Om du vill prenumerera på en tidning, tryck på nerpilen på tidingens
förstasida.
5. Efter att du lämnat biblioteket kan du få nya nummer av tidningen
nedladdade i appen, hemma eller på stan, i tre dagar.
6. Vill du få fler nummer efter tre dagar är det bara att besöka bibliotekets
nätverk igen!
Vill du veta mer? Fråga en bibliotekarie!
Läs mer om Pressreader på bibliotek.botkyrka.se!

