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BREZPLAČEN DOSTOP DO PORTALOV  

BIBLOS • AUDIBOOK • PRESREADER … 
 

NA VOLJO V KNJIŽNICAH, KI TO STORITEV OMOGOČAJO 

Gimnazija Ptuj že vrsto let sodeluje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Vsako leto ga v sodelovanju 

z JAK (Javno agencijo za knjigo) in s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj izvedemo v prvem letniku pri KIZ 

(knjižničnem informacijskem znanju). Namen projekta je predvsem spodbujanje branja, pa tudi krepitev 

povezovanja splošne knjižnice s šolskimi knjižnicami lokalnega okolja. Tako je ena od aktivnosti tudi 

včlanitev naših dijakov v splošno knjižnico – člani knjižnice Gimnazije Ptuj postanejo vsi dijaki ob vpisu 

v Gimnazijo Ptuj.   

Med drugim članstvo v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj (akronim: SIKPT) omogoča brezplačen dostop do 

storitev Biblos, Audibook, PressReader, EBSCOhost, IUS-INFO … Njihova vsebina je opisana v 

nadaljevanju, povezave do portalov pa se vzpostavijo s klikom na logotip storitve. 
 

POGOJ ZA BREZPLAČNO UPORABO STORITEV  JE  
Č L A N S T V O  V KNJIŽNICI IVANA PORČA PTUJ (akronim SIKPT) IN 

G E S L O  ZA STORITEV MOJA KNJIŽNICA 
 

NAVODILA ZA SPLETNI VPIS (V SIKPT)  IN PRIDOBITEV GESLA ZA MOJO KNJIŽNICO 

 
 

BIBLOS 
Spletni portal Biblos je slovenska  e-knjižnica (in knjigarna). Članom,  splošne 
knjižnice omogoča brezplačno izposojo elektronskih knjig, ki si jih lahko 
izposodite s svojimi prenosnimi napravami (e-bralniki, pametnimi telefoni, 
tablicami ali računalniki).  

 

AUDIBOOK 
Audibook je mobilna aplikacija, ki svojim članom omogoča brezplačen dostop, 

prenos in predvajanje avdio knjig (zvočnic). 

POSTOPEK: 

• na mobilni telefon ali tablico prenesete aplikacijo Audibook (na voljo 

za Android in iOs),  

• ustvarite račun s spletno pošto ali Facebook računom, 

• vnesete številko knjižnične izkaznice (SIKPT) in geslo za Mojo 
knjižnico. 

Knjižnična izposoja - Predstavitev aplikacije 

Postopek izposoje avdio knjig v 5 korakih 

 

 
 

 

NA PORTALIH BIBLOS IN AUDIBOOK JE DOSTOPNO TUDI DOMAČE BRANJE ZA 

GIMNAZIJSKO USMERITEV. IZPOSODITE SI LAHKO LE V KONKRETNI KNJIŽNICI 

ZAKUPLJENE KNJIGE – TE SE MED ISKANJEM OBARVAJO TEMNEJE (KER ISTI 

PORTAL OMOGOČA IZPOSOJO IN NAKUP).  

http://digitalnagpt.weebly.com/uploads/9/5/3/9/95391142/vpis_na_daljavo_geslo_mcobiss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qR_EEVK14Ps&feature=youtu.be
https://www.audibook-knjiznice.si/sl/content/mobilna-aplikacija.html?fbclid=IwAR3GEh1EvY4B17A2HYZJ_TNJb1c-HmA9jRmDtnW216LVvkbk1l9iHgN6Keo
https://www.biblos.si/
https://www.audibook.si/
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PRESREADER 
Prost dostop do več kot 7.000 časopisov in revij iz več kot 120 držav 
sveta – nacionalni, regionalni in lokalni časopisi iz Evrope, Azije, 
Avstralije, Afrike ter Latinske in Severne Amerike, ki jih lahko beremo 
že na dan izida, na voljo je tudi 60-dnevni arhiv. Preko portala lahko 
beremo tudi slovenske časopise Delo, Dnevnik  

 
EBSCOhost 
V okviru projekta EIFL Direct so v podatkovni zbirki EBSCOhost dostopne baze 
podatkov s polnimi besedili: Academic Search Elite (znanstvene revije), 
MasterFile Premier (multidisciplinarna zbirka), Regional Business News 
(poslovne publikacije iz ZDA), ERIC (izobraževanje), GreenFILE (raziskave 
človeškega vpliva na okolje) in Business Source Main Edition (marketing, 
management). Možno je tudi iskanje po bibliografskih navedbah in povzetkih 
v zbirkah MEDLINE (medicina, veterina) ter Library, Information Science & 
Technology Abstracts (knjižničarstvo, bibliometrika). 
  
IUS-INFO 
Portal IUS-INFO vsebuje slovensko in evropsko zakonodajo ter sodno 
prakso, objave Uradnega lista RS in EU ter druge vsebine pravne in 
poslovne narave. 

 

 

 

 

Navedeni portali omogočajo brezplačen dostop številnih e-knjig in drugih elektronskih virov 

za šolsko delo in bogatenje prostega časa.  

  

 

Pomoč pri aktivaciji ali uporabi portalov: 

• jelka.kosi@guest.arnes.si 

•  storitve@knjiznica-ptuj.si  (02 771 4811  • PO-TO: 13.00-19.00 • SR-PE: 8.00-15.00) 
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