Използване на електронните учебници на издателство КЛЕТ
България
Електронните учебници на издателство КЛЕТ България представляват дигитализиран вариант на книжното тяло на
учебника, допълнено и обогатено с аудио и видео файлове, упражнения и материали, невключени в хартиеното
издание.
Електронните учебници са досъпни през сайта на издателството: www.klett.bg
http://scripts.school.bg/

=> Електронни учебници или на

Регистрация
За да използвате платформата за електронни учебници е необходимо първо да направите регистрацията си като учител
(ако вече нямате създадена такава).
На страницата http://scripts.school.bg/ натиснете бутона Регистрация за училища, след което попълнете данните си и
натиснете бутона Регистрация

След завършване на процеса на регистрация ще получите имейл, съдържащ потребителско име и парола.

Посредством Електронния четец, можете да влезете във Вашата библиотека и да използвате електронния учебник.

ВАЖНО!
1. От един имейл адрес може да бъде направена една-единствена регистрация.
2. Един код може да бъде използван еднократно.
3. С паролата и потребителското име се осигурява Вашият достъп до нашите продукти в рамките на лицензионния
период.

Добавяне на код за достъп
Ако вече имате направена регистрация може да добавите нови електронни учебници във Вашата библиотека само със
следните няколко стъпки:
1. Влезте в Електронния четец https://anubis-bulvest.kitaboo.com/reader/MobileReader/index.html#/login
и въведете потребителското си име и парола:

2. Кликнете върху иконата на Вашия профил в горния десен ъгъл на екрана.

3. Въведете кода в полето „Код за достъп“ и Вашият електронен учебник ще се зареди в библиотеката Ви.

Сваляне на електронен учебник
За да свалите електронния учебник, който се намира в библиотеката Ви, е необходимо за отворите Електронния четец.
Натиснете бутона Вземи го за Windows (ако това е операционната система, на която желаете да го използвате).

Ще се отвори нов прозорец, от който трябва да свалите zip файла, който автоматично ще се изтегли на Вашия компютър
под името Windows.zip.

Разархивирайте папката. В нея ще се появят файла:
започне да инсталира Електронния четец на компютъра Ви.

Anubis-BulvestReader. След като стартирате файла, той ще

Изберете браузъра, с които желаете да използвате Електронния четец и натиснете Open.

Ще се отвори Електронния четец, в който е необходимо отново да въведете потребителското име и паролата си.
Изберете желания от Вас учебник и натиснете ИЗТЕГЛИ

Изчакайте да се свали цялото съдържание на учебника.
Важно! Учебникът не се свали като файл на компютъра Ви. Той става достъпен, дори без интернет, през Електронния
четец, който е инсталиран на компютъра Ви и може да бъде стартиран по всяко време от файла:
BulvestReader, намиращ се в изтеглената от Вас папката Windows.

Anubis-

