Navodila za izposojo e-knjig na portalu
V primeru pouka na daljavo ali če ne boš dobil fizičnega izvoda knjige za domače
branje, si lahko izposodiš e-knjigo.

1. Najprej si moraš na računalnik naložiti brezplačni program ADOBE DIGITAL
EDITIONS. To narediš tako, da slediš navodilom za namestitev na spletni strani
Biblos pod zavihkom »Kako deluje«. https://www.biblos.si/kako-deluje
Ta ikona se potem naloži na namizje in boš kasneje lahko bral knjige direktno
od tukaj.

2. Včlanjen moraš biti v eno od splošnih knjižnic – za nas je to Knjižnica Ivana Potrča
na Ptuju. Tam si pridobiš številko izkaznice in geslo za e-dostop.

Številka izkaznice je
napisana na zadnji strani
pod črtno kodo
3. Potem v Google vtipkaj BIBLOS in izberi spletno stran Biblos - vstopna stran,
www.biblos.si.

4. Tvoje uporabniško ime je akronim knjižnice (npr. SIKPT) in številka izkaznice.
Geslo si pridobil ob vpisu. Če teh podatkov nimaš, pokliči v knjižnico (02 771 48 17).

5. Ko si prijavljen, si lahko izposodiš knjigo. To narediš tako, da jo poiščeš v iskalniku
Biblosa in klikneš izposodi.

6. Knjiga se ti prikaže na vrhu strani in zdaj jo lahko preneseš na računalnik ali tablico
za branje. Klikneš prenesi in levo spodaj se ti pokaže ikona, ki jo odpreš.

7. Ob prvem branju moraš računalnik /tablico AVTORIZIRATI. Včasih je dovolj, da
odkljukaš
Authorise my computer without an ID in nato stisneš Authorise. V
nasprotnem primeru v spustnem meniju izbereš Vendor ID: inkBOOK in nato še enkrat
vpišeš svoje podatke (akronim knjižnice+vpisna številka in geslo).
8. Sedaj lahko odpreš izposojeno elektronsko knjigo, jo prelistaš, prebereš, si povečaš
črke, označiš stran s kazalom ipd.

9. Knjigo si lahko izposodiš za 14 dni. Po 14 dneh se knjiga vrne sama. Če je ne
potrebuješ, jo vrni prej, da si jo lahko izposodi kdo drug. Naenkrat si lahko izposodiš
največ 4 knjige.

10. Želim ti prijetno branje.

