Osnovna šola Gornja Radgona s
podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja
Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona

Spletna knjižnica
Dragi mlajši in starejši bralci!
V času, ko smo ostali doma, so se zaprla številna vrata. Tudi vrata knjižnic. Naenkrat nam
knjige niso več tako dostopne. Ostale so tiste, ki jih imamo na domačih policah. Verjetno
marsikdo od vas seže po njih.
Da pa bo izbor večji, smo odprli šolsko spletno knjižnico. Nekatere založbe in knjižnice so
dovolile brezplačni dostop do gradiv. Skrbeli bomo, da vam bo čim več knjig dostopnih na en
sam klik.
Poleg spletne knjižnice najdete na Izobraževanju na daljavo tudi tedenske Namige iz knjižnice,
kjer vas čakajo različne glasbene pravljice, filmi, družabne igre, kvizi in druge zanimivosti.

Tone Pavček, slovenski pesnik je zapisal: Če ne bomo brali, nas bo pobralo!
A mi bomo brali. Če ne s knjigo v roki, pa z ekrana!
Ostanite zdravi,
knjižničarki Janja Miladinovič Loncner in Katja Šušteršič

C (branje za učence od 1. – 3. razreda ter NIS1)
▪

T. Novak: JEŽEK SNEŽEK IN POTRES

▪

E. van de Vendel: KUŽEK KI GA NINO NI IMEL

▪

D. Litchfield: MEDVED IN KLAVIR

▪

J. Todd Stanton: MIŠEK JULIJAN

▪

H. Tekavec: SRAKA TATINSKA

▪

M. Oldland: ZALETAVI BOBER

▪

A. Čop, K. Veselska: ZMAJ KORONAR

▪

ČUDEŽNI MLINČEK

▪

S. Makarovič: PEKARNA MIŠMAŠ

▪

S. Makarovič: VEVERIČEK POSEBNE SORTE

P (branje za učence 4. – 6. razreda ter NIS2 in NIS3)

.

A. Kermauner: MODROST STARODAVNEGA ANKA

▪

F. Milčinski: PTIČKI BREZ GNEZDA

.

F. Milčinski: BUTALCI

.

F. Milčinski: DROBIŽ

▪

I. SIVEC: BOŽIČNI STUDENEC

▪

I. Sivec: HIŠICA V CVETJU

▪

I. Sivec: KAPITANOV KLJUČ

▪

I. Sivec: VLOMILCI DELAJO POLETI

▪

I. Sivec: POČITNICE NA MARSU

▪

J. Vandot: KEKEC NA HUDI POTI

▪

J. Vandot: KEKEC NA VOLČJI SLEDI

▪

J. Vandot: KEKEC NAD SAMOTNIM BREZNOM

▪

J. Vandot: ROMANJE NAŠE JELICE

▪

J. Vandot: ROŽA Z MUCNE GORE

▪

J. Vidmar: MATICA JE STRAH

▪

J. Vidmar: MATIC IN BLAŽKA

▪

J. Vidmar: ČUDNI VITEZ

▪

J. Vidmar: DRUŠČINA IZ 6. B

▪

T. Partlič: SLIŠAL SEM, KAKO TRAVA RASTE

▪

S. Pregl: ODPRAVA ZELENEGA ZMAJA

▪

Prežihov Voranc: SOLZICE

▪

P. Suhodolčan: KOŠARKAR NAJ BO!

M (branje za učence od 7. – 9. razreda)
▪

S. Dowd: UGANKA LONDONSKEGA OČESA

▪

I. Sivec: NOČ PO MEGA ŽURU

▪

I. Sivec: ZELENA KRI

▪

F. Prešeren: POEZIJE

▪

V. Mal: BARONOV MLAJŠI BRAT

▪

S. Pregl: SREBRO IZ MODRE ŠPILJE

▪

N. Grafenauer: SKRIVNOSTI

L (ljudsko slovstvo)
▪

SLOVENSKE PRAVLJICE

Revije
▪

Revija GALEB

Dobre povezave

1. NAVODILA ZA UPORABO BIBLOSA
Pogoj: biti moraš član SPLOŠNE knjižnice in imeti urejeno geslo.
Najprej odpreš stran www.biblos.si. Izpolnil boš podatke levo zgoraj.

Pri vnašanju podatkov PAZI!!!, da pred svojo številko članske izkaznice vpišeš akronim (kratico)
splošne knjižnice, v katero si včlanjen (npr. Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona ima akronim
SIKGRD). Če akronima ne poznaš, poglej na https://www.cobiss.si/knjiznice/ (na desni za vsako
knjižnico piše akronim).

Ko se vpišeš s svojimi podatki, prideš v svoj profil. Desno zgoraj je zapisano tvoje ime, na levi zgoraj pa
lahko vidiš koliko e-knjig že imaš izposojenih. Naenkrat imaš lahko izposojene 4 knjige.
Potem se lotiš iskanja knjig, ki jih želiš. Če veš naslov, lahko takoj odtipkaš v okence, kjer piše »išči«, če
pa še ne veš, pa imaš na levi strani kategorije knjig. Izbereš kategorijo, nanjo klikneš in potem brskaš.

Ko si se odločil, kaj si želiš izposoditi, klikneš na knjigo. Pokaže se tako okence. Biblos ti omogoča
nakup e-knjige ali samo izposojo. Odločaš sam. Če si jo želiš izposoditi, klikneš izposodi.

Program te še enkrat vpraša, če si res želiš izposoditi in še enkrat potrdiš s klikom na »izposodi«.

Na koncu moraš knjigo samo še prenesti na svoj računalnik, tablico ali telefon.

V tvojem profilu levo zgoraj se izpiše, katere knjige si si izposodil in koliko dni bodo
na voljo. Če si knjigo prebral prej kot je rok vračila, jo lahko že prej vrneš s klikom na
»predčasno vrni«. S tem boš sebi omogočili novo izposojo. Knjige ne moreš vrniti prej
kot v 24 urah.

Ko končaš z delom, se ne pozabi iz svojega računa izpisati s klikom na »odjava«.

Možne težave:





Nimaš gesla za splošno knjižnico → pokličeš na informacije v splošni
knjižnici in zaprosiš za geslo. Uredijo takoj.
Izbereš knjigo, ki je že izposojena. → Poskusiš kasneje, ker ima vsaka
knjižnica le določeno število licenc za izposojo.
Izbereš knjigo, ki je tvoja knjižnica nima. → Žal moraš izbrati drugo knjigo
ali poskusiti z izposojo v drugi splošni knjižnici (če si vpisan v več knjižnic).
Računalnik, tablica ali telefon ne podpirata branja formata knjige. → Na
opremo moraš naložiti ustrezen program.

Vesela novica: Biblos vsak teden dodaja nove knjige, tako da je ponudba res odlična.

2. BREZPLAČNI DOSTOP DO E-KNJIG NA EMKA.SI
https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68
Mladinska knjiga je v svoji spletni knjigarni za prodajo e-knjig ponudila svojim bralcem
brezplačni dostop do kar 50 e-knjig.
Starši se lahko registrirajo kot nov uporabnik in brezplačno prenesejo izvod knjige na
računalnik. Za registracijo so potrebni osebni podatki (ime, priimek) ter elektronski naslov.
Po uspešni registraciji (obvestilo o potrditev pride po elektronski pošti) je možnost prijave,
med žanri pa je treba le še označiti Brezplačne knjige (glej sliko spodaj).

Iz nabora knjig skupaj s starši izbereš Babica barabica (ali drugo knjigo po svojem izboru),
klikneš na sliko ter knjigo preberi na spletu ali si jo prenesi na svoj računalnik (slika spodaj).

Digitalna knjižnica Slovenije je omogočila dostop do osemdesetih besedil slovenskih
klasikov. Najdeš jih na povezavi:

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3DGenija%27&fpublisher=Genija&facces
s=public&pageSize=100&fbclid=IwAR1QUKq4zrNVE0e0CayaAniTO2KZnrFXYILAR9vO-cDiAqNZMIGTsRws2I
Ko izbereš avtorja in besedilo, (klikneš) označiš, v kakšni obliki bi rad bral. Možnosti je več,
čisto vsa besedila pa so dostopna tudi v PDF in TXT formatu.

IN NE POZABI:
NAJBLIŽJA KNJIŽNICA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA JE ŽE
ODPRLA SVOJA VRATA!
1. Odprta ZA BREZKONTAKTNO IZPOSOJO IN BREZKONTAKTNO VRAČILO
GRADIVA.
2. Uporabniki nimajo prostega dostopa do knjižnih polic in računalnikov.
3. Vstop v knjižnico posamično. ( 1 uporabnik v knjižnici )

