
NASBI jest internetową biblioteką e-booków obejmującą kilka 

tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych oraz popularnonaukowych kilkunastu renomowanych 

wydawnictw. Znacząca część to tytuły dostępne wyłącznie w NASBI, co sprawia, że jest ona jedyną 

tak obszerną i unikalną e-biblioteką, w której materiały znajdą profesjonaliści z rożnych dziedzin: 

inżynierowie, ekonomiści, menedżerowie oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Przejrzysty 

interfejs, bogata oferta e-booków oraz zaawansowana technologia sprawiają, że użytkownik 

biblioteki za pośrednictwem internetu ma dostęp do jej zasobów przez całą dobę z każdego miejsca 

na świecie. Serwis jest kompatybilny z powszechnie używanymi przeglądarkami internetowymi, a 

także urządzeniami przenośnymi, takimi jak tablet czy smartfon. Biblioteka nie wymaga od czytelnika 

posiadania dodatkowego oprogramowania, jednocześnie zapewniając prosty dostęp do zbiorów, jak 

również zaawansowanych narzędzi nieułatwiających pracę nad tekstem. 

E-booki dla czytelników 

Rawicka Biblioteka Publiczna uruchamia dla czytelników platformę e-booków NASBI.              
Jest to internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków.  

Aby korzystać z usługi NASBI, należy założyć indywidualne konto na stronie:  

http://nasbi.pl/rejestracja.html. 

Po aktywacji konta można korzystać ze zbiorów w siedzibie RBP. 

Natomiast, jeśli istnieje potrzeba korzystania ze zbiorów poza biblioteką należy uzyskać kod 
dostępu od bibliotekarza. Po zalogowaniu w oknie przeglądarki pojawi się pole o nazwie Kod 
dostępu. Należy wpisać w nim odpowiedni kod i zatwierdzić go za pomocą przycisku Wyślij.  
Czynność ma charakter jednorazowy i nie będzie wymagana w przyszłości.  

Zapraszamy do biblioteki po kod dostępu –  
gwarantujemy zdalny dostęp do szerokiej oferty profesjonalnych e-booków,  
ich błyskawiczne wypożyczanie i wygodne korzystanie z publikacji. 

Czytelnik korzystający z platformy e-book NASBI przyjmuje do wiadomości                                 
i zobowiązuje się do przestrzegania następujących postanowień: 

1. Zabronione są wszelkie działania naruszające prawa autorskie Grupy Wydawniczej 
Helion SA mającej wszelkie prawa do systemu oprogramowania określanego nazwą 
Nasbi. pl w szczególności próby łamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego 
dostępu do baz danych i serwisów Helion, dekompilacja programu przeglądarki 
plików itp. 

2. W razie stwierdzenia działań naruszających prawa autorskie, dostęp do publikacji 
zostanie wstrzymany do czasu wyjaśnienia. 

3. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła oraz zobowiązuje 
się do nieudostępniania swojego konta osobom trzecim. 

Więcej : http://nasbi.pl/ 
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