
Emprestando Livros 

Online
Como pegar livros emprestados na Biblioteca Digital “Open Library”



O que é a Open Library

 A Open Library é uma biblioteca digital, que

através de parcerias com várias bibliotecas,

digitalizou parte de seus acervos, tornando-os

disponíveis para empréstimos online. A Open

Library também é um projeto do Internet

Archive.





Se cadastrando no Open Library

 Para poder pegar livros emprestados, você precisa se cadastrar.

 Acesse: https://openlibrary.org/account/create e preencha um e-

mail, um nome e uma senha.

 Vale lembrar que o site é todo em inglês.

 Depois de preencher a ficha de cadastro, você receberá um e-mail de

confirmação.

https://openlibrary.org/account/create


Preencha o seu e-mail

Preencha uma senha

Clique no quadrado para 

mostrar que você não é 

um robô

Preencha o seu nome de 

usuário

Preencha a senha 

mesma novamente

Ao final, clique aqui 

para cadastrar



Fazendo login

Acesse:

https://openlibrary.org/account/login

Preencha o seu e-mail e senha

Clique no botão “log in”

https://openlibrary.org/account/login


Preencha com 

o e-mail 

cadastrado

Preencha com 

a senha 

cadastrada

No final, 

clique aqui



1º - clique aqui

2º - clique aqui 

para ver os seus 

empréstimos

Para deslogar,

clique aqui

ESTA É A TELA INICIAL

DEPOIS DO LOGIN NO

OPEN LIBRARY



Procurando um e-book

 Há várias possibilidades de buscas no openlibrary.org 

 Para facilitar a sua busca de e-books em língua chinesa, 

acesse esse link diretamente: 

https://openlibrary.org/search?q=language%3Achi&sort=ol

d&has_fulltext=true

https://openlibrary.org/search?q=language%3Achi&sort=old&has_fulltext=true


1º - clique aqui

2º - clique aqui e escolha entre um dos 

campos, e digite os termos de busca:

All = Tudo

Title = Título

Author = Autor

Text = Texto

Subject = Assunto

Lists = Listas

Advanced = Avançado

Existem várias opções de busca. Se você já

souber o título do livro, ou o autor, o

processo de busca é mais rápido. Após

digitar o termo desejado no campo de

busca, aperte “Enter” no teclado.

1ª Possibilidade de busca



1º - clique aqui

2º - clique aqui para ter

acesso a uma lista de

assuntos principais

2ª Possibilidade de busca



Depois de ter clicado para acessar a

lista de assuntos, você chegará nesta

página. Você verá a lista, mas

também poderá digitar um assunto

para fazer a busca.

No final da página há uma lista com

os idiomas dos e-books da Open

Library. Clique em “Chinese”.



Após clicar em “chinese” na página

anterior, você terá acesso a mais de

28 mil livros em chinês!

Aqui você encontra opções de

filtros, como autor, assunto, etc...



3ª Possibilidade de busca

2 – Clique em “Advanced”

1 – Clique em “All”



Você chegará nesta tela.

Infelizmente, no momento esta busca

não é recomendada, pois ela

apresenta falha de conexão no

momento da busca. Contudo, quando

ela voltar a funcionar, será muito

eficiente.

Título

Autor

ISBN

Assunto

Local

Pessoa (como assunto –

geralmente usado em

biografias)

Editora
Buscar



Expressões de busca

 Nos campos de busca, se você digitar as seguintes palavras antes do termo

desejado, você fará uma busca mais precisa:

title: Intercontinental encontrará livros com "Intercontinental" no campo do título

author: Laozi encontrará autores com "Laozi" em seu nome

subject: History encontrará livros sobre “History” (História)

place: Beijing vai encontrar livros sobre “Beijing”

person: Confucius procurará pessoas com “Confucius” em seu nome

language: chi encontrará livros com pelo menos uma edição em “chinês”

(a maioria dos outros códigos de idioma usa as três 

primeiras letras do idioma, exceto o japonês que usa jpn. 

Também há mul para vários idiomas e não é indeterminado)

publisher: Sinolingua procurará todos os livros publicados por um editor com 

"Sinolingua" em seu nome.



Resultado de busca

Este é o resultado de busca pela

editora “China Intercontinental Press”

Clique no livro para

acessar mais informações

ou edições do mesmo.

Se quiser, pode clicar em

“Borrow” para pegar o

livro emprestado já nesta

página.



Pegando o livro emprestado

 Após escolher um e-book, clique nele.

 Na página do e-book, escolha uma edição

disponível para empréstimo, e clique em

“Borrow”.

 O livro será emprestado e você será redirecionado

para o e-book em si.



Esta é a página com

informações sobre o e-book.

Aqui você pode visualizar

quantas edições existem

do e-book. Atenção, nem

todas as edições estão

disponíveis para

empréstimo!

Se o e-book estiver disponível

para empréstimo, clique em

“Borrow”.



Após clicar em “Borrow”, você

estará em posse do livro

emprestado, e poderá lê-lo

online nesta página, para a qual

será redirecionado.

Para devolver o livro, clique aqui.

Para ler o livro

offline, clique aqui.



Depois de clicar em “Return

Book”, você verá este pop-

up. Basta clicar no botão

vermelho “Return Book”

para devolver o livro.

1º clique em “Return Book”

Devolvendo o livro emprestado



Como ler um livro emprestado offline

 Baixe o software gratuito Adobe Digital Editions aqui: 

https://www.adobe.com/br/solutions/ebook/digital-editions/download.html

https://www.adobe.com/br/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Clique no arquivo .exe baixado e vá clicando em próximo, instalar e

fechar até a instalação ser concluída!



Após a conclusão da instalação, abra o software e clique em “Ajuda” -> “Autorizar

computador”.



Nesta pequena tela que irá aparecer, clique em “Criar ID da Adobe”, e faça seu

cadastro no site do Adobe.



Este é o site da Adobe.

Preencha seu e-mail, nome,

sobrenome, senha, data de

nascimento e país.



Após a conclusão do seu

cadastro, volte a tela “Autorizar

seu computador”, escolha

“Adobe ID” como fornecedor, e

preencha seu email no “ID do

Adobe” e a senha que você

cadastrou, e clique em autorizar.

Pronto! O seu computador foi

autorizado a ler e-books

emprestados offine!



Neste pop-up que irá abrir, escolha o

formato que deseja baixar. Inicialmente

será baixado um arquivo no formato

.acsm, que posteriormente será

convertido do formato PDF ou Epub.

Para poder ler o

livro emprestado

offline, clique

em PDF/ePub.

Para baixar o livro, vá na página onde você lê o livro online...



Salve o arquivo

.acsm no seu

computador. E

depois de salvar,

volte para o

programa “Adobe

Digital Editions”



Clique em “Arquivo”, e no menu que irá

aparecer, clique em “Adicionar à

Biblioteca”.

Vá em “Arquivo” -> “Adicionar à Biblioteca”. Escolha o arquivo .acsm que você

baixou e espere o download dentro do Adobe Digital Edition completar.

O arquivo .acsm que

você baixou dará inicio

ao download de um

arquivo PDF ou Epub.



Após o final do download,

você já poderá ler o seu e-

book sem depender de uma

conexão com a internet!

Caso queira acessar

outros livros, basta

clicar em Biblioteca



Se você quiser devolver o livro, basta

clicar com o botão direito do mouse

sobre ele, e no menu escolher

“Devolver item emprestado”. Por

segurança, confirme se o livro foi

devolvido também no site do Open

Library.



Alguns links com livros chineses

 Livros da China Intercontinental Press

 Livros da Sinolingua

 Livros sobre a língua chinesa em geral – parte 1

 Livros sobre a língua chinesa em geral – parte 2

 Livros da Beijing da xue chu ban she (Beijing 

University Press)

https://openlibrary.org/search?q=publisher%3A+China+Intercontinental+Press&mode=ebooks&m=edit&m=edit&has_fulltext=true
https://openlibrary.org/search?q=publisher%3A+sinolingua&mode=ebooks&m=edit&has_fulltext=true
https://openlibrary.org/search?subject_facet=Chinese+language&q=Chinese+language&m=edit&has_fulltext=true
https://openlibrary.org/search?q=Chinese+language&m=edit&subject_facet=Chinese+language+materials&has_fulltext=true
https://openlibrary.org/search?q=Beijing+da+xue+chu+ban+she&mode=ebooks&m=edit&m=edit&has_fulltext=true


Importante 

saber!

O empréstimo de um e-book funciona de maneira muito parecida com 
a de um livro físico;

Você pode pegar 10 e-books por vez;

O empréstimo dura 2 semanas;

Se um e-book que você deseja pegar já está emprestado, você pode 
solicitar uma reserva;

Quando vencem as 2 semanas de empréstimo, o livro volta para a
biblioteca automaticamente. Se não houver reservas, você pode pegar
os e-books emprestados novamente.

O site Internet Archive não tem nenhuma relação com o Instituto
Confúcio e Hanban. Este tutorial visa apenas ajudar os alunos que
gostariam encontrar materiais para ler e estudar durante a
quarentena, mas não o podem fazer em uma biblioteca física, porque
estas estão fechadas.



Em caso de dúvidas...

Entre em contato com a bibliotecária através do e-mail:

biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

mailto:biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

