
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA 



KAJ JE EBSCOhost? 

• Je eden največjih dobaviteljev elektronskih in tiskanih strokovnih in 
znanstvenih revij in eKnjig na svetu 

• Vedno več se poslužujemo interneta za iskanje informacij s katerimi se 
učimo. Te informacije pa niso vedno zanesljive 

• EBSCOhost ima preverjene informacije, saj jih črpa iz uradnih revij, 
knjig, publikacij, člankov, raziskav… 

• Priporočamo ga za vire pri izdelavi seminarskih nalog, raziskav, učenju 
ali domačih nalog 

 



Dostop tudi 
preko strani 
Mestne 
knjižnice 
Izola 
 





S klikom na 
EBSCOhost
… 



Odpre se 
začetna stran, 
kjer izberemo 
našo knjižnico 
in vpišemo št. 
članske 
izkaznice naše 
knjižnice in 
COBISS geslo 



Kliknemo NAPREJ 

ACADEMIC SEARCH: Akademske ustanove po vsem svetu 
uporabljajo to podatkovno zbirko kot glavni vir znanstvenih 
informacij. Academic Search Elite vsebuje celotna besedila 
več kot 2.100 revij. Za približno 150 revij so na voljo slike v 
obliki zapisa PDF 

eBook Public Library 
Collection 
(EBSCOhost): V tej 
zbirki najdete naslove 
celotnih besedil, do 
katere imate 
neomejen dostop, ki 
je bil oblikovan 
posebej za javne 
knjižnice. Leposlovna 
in strokovna literatura 
za odrasle in mlade 
kot tudi širok obseg 
tem 



V ZAČETNEM MENIJU NA VOLJO ŠE: 
• MasterFILE Premier: Predvsem za javne knjižnice, besedila iz periodičnih publikacij, splošna področja. 

Besedila iz referenčnih knjig, primarne izvorne dokumente ter zbirko fotografij, zemljevidov in zastav.  

• Regional Business News: Informacije iz regijskih poslovnih publikacij v obliki celotnega besedila, več kot 80 
regijskih poslovnih publikacij.  

• MEDLINE: O medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti 
in drugem, navedbe biomedicinskih revij. 

• ERIC: ali Education Resource Information Center, dostop do izobraževalne literature in virov, informacije iz 
časnikov, vključenih v zbirki Current Index of Journals in Education in Resources in Education Index. 

• Library, Information Science & Technology Abstracts: indeksi glavnih revij, prednostnih revij in izbirnih revij, 
knjigame, raziskovalnimi referati in zapisniki, področja knjižničarstva, klasifikacije, katalogiziranja, 
bibliometrike, spletnega pridobivanja informacij, upravljanje podatkov in druga področja.  

• GreenFILE: Raziskave z vseh vidikov človekovega vpliva na okolje. Zbirka strokovnih, vladnih in splošnih 
naslovov, vsebina o globalnem ogrevanju, ekogradnji, onesnaževanju, trajnostnem kmetijstvu, obnovljivih 
virih energije, recikliranju idr. 

• eBook Collection (EBSCOhost): Iščite in si oglejte celotno besedilo e-knjig 

• Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson): Indeksi in izvlečki revij, periodične publikacije 
s področja knjižničarstva. Teme: avtomatizacija, katalogiziranje, cenzura, naklade, klasifikacija, zakonodaja o 
avtorski pravici, državna pomoč, združenja knjižnic in konference, oprema in pripomočki v knjižnici… 



Po kliku na ikono NAPREJ, se odpre iskalnik baze, ki 
smo si jo izbrali na prejšnji strani in iščemo želeno 
vsebino 



Naloži se seznam virov z iskanim nizom. Na 
voljo so knjige v pdf obliki, videi, članki iz revij… 



Primer iskane vsebine… 





PRENOS KNJIGE 
Za prenos knjige, se moramo prijaviti. V desnem zgornjem kotu 
kliknemo na PRIJAVA 



Če še 
nimamo 
ustvarjenega 
računa, 
kliknemo na 
USTVARITE 
GA ZDAJ in 
sledimo 
korakom 



Izpolnimo 
obrazec 



Po ustvarjenem 
računu, lahko eEnjigo 
prenesemo na svoj 
računalnik, tablico ali 
pametni telefon. 
Pred prenosom vidimo 
tudi podatek koliko dni 
imamo gradivo na 
voljo. 
Obkljukati moramo, da 
imamo program 
Adobe Digital Edition, s 
katerim odpiramo in 
beremo prenesene 
knjige 



Če Adobe Digital Editions še nimamo… 
• Za izposojo si moramo ustvariti ADOBE ID. To je naše unikatno 

uporabniško ime, ki ga ustvarimo samo enkrat in ga nato uporabimo 
na vsaki napravi, na kateri želite brati eKnjige.  

• Najprej obiščemo stran www. adobe.com/si  
in izberemo gumb  
Prijava oziroma  
Vpis.  

 



Ustvarjanje Adobe računa 
• Če še nismo včlanjeni, si 

ustvarimo račun k klikom na 
Pridobite Adobe ID 

• Vnesemo svoje podatke in 
kliknemo Ustvari 

• Na e-poštni naslov, ki smo ga 
navedli ob vnosu, bomo prejeli 
sporočilo za potrditev 
registracije 

• Za potrditev registracije 
kliknemo na povezavo v 
sporočilu, ki smo ga prejeli 

 



Branje eKnjig na osebnem računalniku, tablici 
ali pametnem telefonu 
• eKnjige lahko beremo na našem osebnem računalniku. Nanj si 

namestimo brezplačni program za branje eKnjig Adobe Digital 
Editions.  

• Program je brezplačen in dostopen na spletni strani  

• http://tinyurl.com/n589ngm 

• Ko je program nameščen, ga odpremo in vnesemo naš ADOBE ID 

• Adobe Digital Editions je pripravljen, sedaj lahko prenesemo naše 
eKnjige, ki se ob prenosu samodejno odprejo v programu Adobe 
Digital Editions  

 

http://tinyurl.com/n589ngm


HVALA ZA POZORNOST  
IN  

VABLJENI K UPORABI 
EBSCOhost-a 


