
Window of Shanghai
Como acessar o acervo de e-books da Biblioteca de Shanghai



Shanghai Library

 A Biblioteca de Shanghai (Shanghai Library/ 上海图书馆)

é a segunda maior biblioteca da China e é uma

biblioteca de grande importância;

 Em seu vasto acervo, a Biblioteca de Shanghai preserva

inúmeros livros antigos, importantíssimos para a história

da China, ao mesmo tempo em que também atua como

uma biblioteca pública e um instituto de pesquisa



Window of Shanghai

 Iniciado em 2002 pela Biblioteca de Shanghai, a "Window

of Shanghai" é uma parte do "China Book International",

o qual visa promover a cultura e civilização chinesa e de

Shanghai pelo mundo. Através de bibliotecas parceiras, a

"Window of Shanghai" fornece aos leitores estrangeiros

publicações chinesas mais recentes (Shanghai Library

Institute of Scientific and Technical Information of

Shanghai, 2020).



Como acessar a Biblioteca Digital

 Acesse

http://windowofshanghai.library.

sh.cn/resource/20

 Na parte inferior da tela, clique

na figura de um celular com a

palavra “E-Book” escrita.

http://windowofshanghai.library.sh.cn/resource/20


Como acessar a Biblioteca Digital

 Você será redirecionado para: 

http://www.apabi.com/wos/?pid=dlib.index&cult=US

 Acessar este link através do site Window of Shanghai é

importante para que o acesso à biblioteca digital seja liberado

(pois o site verifica a “origem” do acesso).

 Como você poderá notar, algumas partes deste site estão em

chinês, mas caso você utilize o navegador Chrome, você pode

traduzir o site para o idioma de sua preferência.

 Não é necessário cadastro para usar essa biblioteca digital.

http://www.apabi.com/wos/?pid=dlib.index&cult=US


Essa é página inicial da

biblioteca digital da

Window of Shanghai



Se você passar o mouse nessa parte da

página, poderá baixar o e-reader

(software para a leitura de e-books de

modo offline)

Essa é a opção

para Windows

(Computador)

Essa é a opção para

smartphones. Você

precisará ler o

QRCode com seu

celular para fazer o

download nele



Baixando o Apabi Reader no computador

 Ao clicar em você fará o download do software

“MLReaderSetup.exe”

 Localize onde você salvou o software no seu computador e o

instale

 Posteriormente você verá o ícone do software “Apabi Reader

4.5” na sua área de trabalho

 Com esse software você poderá ler e-books em modo offline

após tê-los pego emprestado no Window of Shanghai



Fazendo uma busca avançada

Para abrir o formulário de

busca avançada, basta

clicar em “Advanced

search”

Este é o formulário

Clique em “Search” depois de ter preenchido os campos

desejados. Não é necessário preencher todos os campo

Nessa área você pode escolher em qual aba

procurar: “Ebook”, “Editora”, “Autor” ou

“referência”

Nessa área você pode escolher por

qual tipo de material procurar:

“Ebook”, “Revista” ou “Materiais de

Referência”



Neste campo de busca você pode

digitar uma palavra, a qual será

buscada em toda a biblioteca.

No resultado de busca, a palavra

buscada aparece destacada em

vermelho

Busca simples



Busca por assunto

- Primeiro escolha um “grande assunto” nessa barra lateral.

- Se você quiser acessar o “grande assunto”, clique sobre ele.

- Caso você queira acessar um “sub assunto”, posicione o mouse sobre o

“grande assunto” para que uma aba azul abra com os “sub assuntos”

Aqui você pode escolher entre

vários sub assuntos.

Clique em um para mostrar os

resultados da busca



Na página dos resultados de

busca, podemos ver várias

informações sobre o e-book.

Para acessá-lo, basta clicar na

capa ou no título do e-book

Resultados da busca



Acessando um e-book

Clique aqui para baixar o e-book

e pegá-lo emprestado

Clique aqui para ler o e-book

online



Lendo um e-book online

Para ler um e-book online, para

esperar que a página dele

termine de carregar

Você pode ‘virar’ as páginas e

regular o tamanho delas nessa

barra



Baixando um e-book

Após clicar em “Borrow”, aguarde até que uma ‘janela’ de ‘Salvar como’

se abra. Escolha uma pasta no seu computador para salvar o e-book

ATENÇÃO: não mude o nome do

arquivo!



Abrindo um e-book

Localize o e-book que você baixou no seu computador. O formato dele é

“.cfx”. Dê um duplo clique para abri-lo.

Lembre-se, para abri-lo é necessário ter baixado o software “Apabi

Reader 4.5”



Após o “Apabi Reader 4.5” abrir, aguarde até

o que o conteúdo do e-book seja baixado

Quando o e-book terminar de baixar, ele será mostrado dessa

maneira. Atente-se que ele aparece na ‘tag’ “Borrowed Books”,

ou seja, “Livros emprestados”. Clique nele para abri-lo



Prontinho, você já pode

ser o e-book que pegou

emprestado!

Nesta barra você pode mudar de página e regular o tamanho dela



Clicando com o botão direito do mouse sobre a

capa do e-book você poderá ver a opção “Renew

this book” para renovar o livro por mais dias e

“Return this book”, para devolver o livro

Em “Borrow information”

você poderá ver as

informações do empréstimo,

como a data de devolução.



Em caso de 

dúvidas...

 Entre em contato com a bibliotecária 

através do email ou telefone:

 biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

 (11) 2066-5952

 Durante a pandemia, o horário de 

atendimento será de segunda a sexta, 

das 9h30m às 18h30m

mailto:biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

