Как да създадете и използвате СЕМЕЕН
профил в Книговище
1. Необходимо е да се регистрирате в сайта Книговище, като създадете свой родителски
профил.
Ако вече имате създаден профил в ролята на родител, влезте в него с потребителското
име и паролата си и минете на точка 2.



За тази цел попълнете формуляра в меню Регистрация



В полето „Аз съм“ изберете „Родител“.



Попълнете и другите полета, дори и да не са указани като задължителни, ако искате да
изпитате пълното преживяване на платформата.
 Ако вече сте закупили абонамент, въведете получения абонаментен ключ в
полето „Абонаментен ключ“.
 Ако все още не сте закупили абонамент, оставете полето празно

2. След като създадете или влезете в създадения вече родителски профил, автоматично ще Ви
се зареди СЕМЕЙНИЯТ групов профил. От лявата страна ще видите списък с подменюта.

3. За да се активира груповото семейно преживяване на Книговище е необходимо да
присъедините профилите на децата си към своя родителски профил.
 Създайте профил на всяко едно от децата си, следвайки стъпките от т.1, като в полето
„„Аз съм“ изберете „Ученик“.
4. Присъединете профилите на Вашите деца към груповия СЕМЕЕН
профил, като следвате следните стъпки:
◦ В Подменю „Моите деца“ ще видите един списък от „Свободни
абонаментни ключове“. Дайте на всяко от своите деца по един от
тези абонаментни ключове. Всяко от тях ще трябва да влезе в своя
профил, меню „Абонамент“ и да въведе получения от Вас ключ в
полето „Въведи абонаментен ключ“, след което да натисне бутона
„Активирай“ както е показано на картинката тук долу вдясно.

Важно е да знаете, че един код може да се използва само веднъж.

След като добавите своите деца, във Вашия родителски профил ще видите профилните им имена в
подменю „Моите деца“, а в подменюто „Моето семейство“ ще можете да следите читателските им
постижения и да ги сравнявате с тези на други класова в тяхната възрастова група, абонирани за
Книговище – както в България, така и по света!
Приятно четене и много забавни семейни моменти с Книговище!

