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KAJ JE ENCYCLOPEDIA BRITANNICA in 
ZAKAJ JO PRIPOROČAMO

• Dobro izhodišče za seminarske naloge in raziskovanje

• Po mnenju mnogih je ena najboljših enciklopedij

• Splošna enciklopedija, v kateri najdemo praktično vse, 
od začetkov vesolja do aktualnih dogodkov

• Podajanje vsebine je prilagojeno starosti uporabnika

• Encyclopedia Britannica je najstarejša (od leta 1771) 
angleška enciklopedija in sodi med najboljše in 
najbolj uporabljene splošne enciklopedije v svetu



DOSTOP

• S SPLETNIH STRANI 
IZBRANIH SLOVENSKIH 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC. 
Potrebujemo številko 
članske izkaznice in 
COBISS geslo



KOMU JE NAMENJENA

• osnovnošolcem,
• dijakom in študentom,
• odraslim in starejšim,
• vsem, ki želijo biti splošno razgledani

Vsebuje slike, animacije, video in avdio posnetke, 
članke najboljših časnikov in strokovnih revij, 
priporočena spletna mesta in vsebine, novice, 
biografije itd, znana pa je tudi po bogati zbirki 
svetovnih zemljevidov v sklopu Svetovnega atlasa 
(World Atlas).



DOSTOP





Naloži 
se opis 
strani



VNOS ŠTEVILKE ČLANSKE IZKAZNICE IN GESLA



ZAČETNA STRAN, kjer lahko izbiramo 
med gradivi za osnovnošolce, dijake ali 

študente in odrasle



ZAČETNA STRAN JUNIOR, če ne 
vnesemo nobenega iskalnega niza



Lahko 
vnesemo 
iskali niz v 

zgornji 
vrstici



PrimerRazlične stopnje

Različne kategorije iskane vsebine; članki, 
slike, posnetki, slovarji, revije, spletne 
strani



DIJAKI in ŠTUDENTI



PRIMER ISKANJA
Kategorije iskanega;
Članki, fotografije, posnetki, revije, 
spletne strani, eknjigge



NAŠ RAČUN

Na portalu si lahko 
ustvarimo račun, ki nam 
omogoča lažji pregled nad 
našimi iskanimi vsebinami, 
še posebno če delamo daljšo 
nalogo



ZAČETNA STRAN



ODRASLI

Na začetni strani se
Izmenično pojavljajo 
novice Flash facts, 
samodejno se 
nadaljuje na dejstvo, 
ki se
Je zgodilo na 
današnji dan, In their
words
Najdemo citate 
znanih oseb, v 
„Science in pictures“
pa hitre znanstvene 
zanimivosti v sliki



Če na začetni strani izberemo Article browse, 
nam portal ponudi naslednje kategorije, kjer 
lahko izbiramo tudi med slikami, posnetki…:



Iskanje s ključnimi besedami



NAJLEPŠA HVALA
IN

VABLJENI K UPORABI ENCYCLOPEDIE 
BRITANNICE


