


INNSKRÁNING Á RAFBÓKASAFNIÐ

• til að skrá sig inn þarf að eiga skírteini í gildi hjá einhverju aðildasafna 

rafbókasafnsins

• það eru tvær leiðir til að skrá sig inn á rafbókasafnið

• hægt er að skrá sig beint inn á vefinn

• athugið að til að skrá sig inn þarf skírteinisnúmer og leyninúmer, ekki er hægt 

að skrá sig inn á kennitölu





MÍNAR SÍÐUR

• á mínum síðum eru svo hefðbundnar upplýsingar, sbr. leitir.is

• hægt að skoða útlán og frátektir

• þarna er líka óskalisti

• aðrar upplýsingar, hvaða innkaupatillögur lánþegi hefur gert, yfirlit yfir útlán

• stillingar – þarna er hægt að breyta sjálfvirkum útlánstíma og fl.





INNSKRÁNING Í GEGNUM APP

• einnig er hægt að skrá sig inn í gegnum libby-appið á snjalltækjum

• ef um er að ræða android tæki, þá þarf að opna play store : 

• ef um er að ræða i-tæki, þá þarf að opna app store :

• fletta upp appinu : libby – libby by overdrive :



þegar búið er að hlaða appinu niður, þarf að velja bókasafn og skrá sig 
inn með númeri skírteinis og leyninúmeri



appið opnast svo á forsíðu rafbókasafnsins
til að taka bók að láni þarf að smella á bókina, og svo á 
‚borrow‘



hlaða niður, stilla valkosti…



fara í hillu, skila og skoða nýleg skil



panta og fresta pöntun



LESTUR

• libby hefur ekki verið þýdd á íslensku, appið er enn í þróun og væntanlega 

kemur íslensk þýðing þegar endanleg útgáfa er komin 

• ýmsir tæknimöguleikar eru í boði á rafbókasafninu og í libby appinu

• hægt er að merkja við þar sem síðast var lesið með því að setja bókamerki 

• hægt er að breyta letri, stækka og minnka, velja letur fyrir lesblinda, breyta 

línubili

• einnig er hægt að breyta lestrarhraðanum á hljóðbókunum



LÁNSTÍMI OG SKIL

• hámarkslánstími bókar eru 3 vikur

• hægt er að velja hvort bók sé tekin að láni í eina, tvær eða þrjár vikur, sbr. 

stillingar á mínar síður

• þegar tíminn er runninn út skilar bókin sér sjálf aftur

• sem þýðir engar sektir!

• hægt er að framlengja láni ef bókin er ekki frátekin – sá möguleiki kemur þó

ekki upp fyrr en 2-3 dögum áður en bókin rennur út



LEIT OG INNKAUPATILLÖGUR

• bæði einföld leit og ítarleit, sbr. leitir.is

• sleginn inn titill eða höfundur eða efnisorð

• þá kemur upp það sem er til og líka efni sem lánþega er boðið upp á að 

mæla með, svipað og á amazon og fl. bóksöluveitum 

• til að geta komið með innkaupatillögu þarf innskráningu

• einnig hægt að panta - taka frá og setja á óskalista, sem er mjög þægilegt 

til að halda utan um þær bækur sem vekja áhuga



dæmi : rithöfundurinn sjón



HVAÐA BÆKUR ERU Á RAFBÓKASAFNINU?

• skáldrit af öllu tagi fyrir allan aldur

• fræðirit 

• ævisögur

• matreiðslubækur

• bækur um myndlist og hönnun

• ferðahandbækur

• sjálfhjálparbækur

• hinsegin bækur 

og fl. og fl.



RAFBÓKASAFNIÐ Á FACEBOOK


