
Jak korzystać z kodów 
Legimi dostępnych w 
Książnicy Zamojskiej?



1. Wchodzimy na stronę internetową
Książnicy Zamojskiej

https://biblioteka.zamosc.pl/

https://biblioteka.zamosc.pl/


2. Klikamy w ikonkę Legimi



3. Klikamy w link przekierowujący na stronę 
Legimi dedykowaną Książnicy Zamojskiej



4. Wpisujemy kod promocyjny otrzymany w 
bibliotece. Poniżej zaznaczamy „Akceptuję 

regulamin wypożyczeń”, następnie klikamy „Dalej”



5. Uzupełniamy formularz rejestracji. 
Pamiętaj, by zapisać lub zapamiętać nazwę użytkownika i hasło. 

Będą one potrzebne przy każdym logowaniu!



6. Wymyśl nazwę użytkownika, 
jeśli nie będzie spełniała 
standardów Legimi, poniżej 
pojawi się komunikat 
z informacją, co trzeba poprawić 
np. dodać cyfrę lub znak 
specjalny
Wpisz adres e-mail, z którego 
korzystasz 
Wpisz wymyślone hasło i je 
powtórz. Podobnie jak 
w przypadku nazwy użytkownika, 
zwróć uwagę, czy poniżej nie 
pojawia się komunikat o 
potrzebie modyfikacji hasła.



Aby założyć konto na Legimi
musisz zaakceptować 
regulamin!
Zgoda na otrzymywanie 
bezpłatnego newslettera
nie jest obowiązkowa.
Jeśli masz uzupełniony cały 
formularz, klikasz „Załóż 
konto”



Masz już założone konto! Jeśli chcesz czytać książki na własnym urządzeniu np. 
smartfonie, kliknij „Pobierz aplikację”. Pamiętaj, że korzystając z jednego konta, 

możesz zalogować się maksymalnie na 3 urządzeniach (np. komputerze, smartfonie i 
czytniku)



Aby znaleźć informacje dotyczące konta, kliknij w 
zaznaczoną poniżej ikonę w prawym górnym rogu



Jeśli interesuje cię dana książka, kliknij „Dodaj 
na półkę” i już możesz ją czytać!



W zakładce „Półka” znajdują się wybrane przez nas 
książki. 

Przyjemnej lektury!
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