Digitala dagstidningar och tidskrifter från
hela världen

Via appen PressReader får du gratis tillgång till över
7000 lokala, nationella och internationella tidningar
och tidskrifter
Så här gör man:
1. Ladda ner appen PressReader. Den är gratis.
2. Koppla upp dig till vårt öppna trådlösa nätverk, karlshamnOPEN.
Det finns på alla bibliotek i Karlshamns kommun.
3. Starta appen PressReader. Den känner av att du är på biblioteket
och visar ett välkomstmeddelande. Du kan nu ladda ner
obegränsat med tidningar och tidskrifter i 72 timmar *60 dagar
utan att vara uppkopplad mot vårt nätverk.
4. Beroende på hur många som laddar ner samtidigt och hur snabb
uppkoppling du har, kan nedladdningen ta olika lång tid.
När 60 dagar har gått behöver du koppla upp dig mot
karlshamnOPEN och öppna PressReader för att kunna ladda ner
fler nummer.
* OBS! Med anledning av Covid-19 så har Pressreader beslutat att förlänga tiden du kan ladda ner tidningar utanför biblioteket
från 72 timmar till 60 dagar.

Behöver du hjälp med att komma igång går det bra
att boka en tid för handledning.
Kontakta oss på 0454-812 40 eller
e-post: bibliotek.karlshamn@karlshamn.se

Digital newspapers and magazines from
around the world

With the PressReader app you have free access to over 7000
newspapers and magazines from 100 countries
in 60 languages.
Do like this:

1. Download the free PressReader app.
2. Connect to our free WiFi, karlshamnOPEN. It is available at all the libraries in
Karlshamn.
3. Start the PressReader app. It recognizes that you are at the library and you
will get a welcome message. You can now download
unlimited papers and magazines in 72 hours *60 days without being
connected to our network.
4. Depending on how many people are downloading at the same time and how
fast connection you have, download time may vary. After 60 days have
passed, you need to connect to karlshamnOPEN and start the PressReader
app to download more copies.
* NOTE! Due to Covid-19, Pressreader has decided to extend the time you can download newspapers outside the library
from 72 hours to 60 days.

Do you need help getting started, you can book
an appointment for tutoring.
Contact us by phone 0454-812 40 or
e-mail: bibliotek.karlshamn@karlshamn.se

