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Kaj je Biblos in kako deluje?
Biblos je prva slovenska
eKnjižnica in eKnjigarna. V
tem kratkem priročniku vam
bomo pokazali, kako deluje.
Na koncu boste eKnjige znali
prebrati na večini sodobnih
naprav: računalnikih, tablicah,
telefonih in bralnikih.
Ob vsaki skličici je na voljo
tudi prostor za vaše zabeležke.

Portal BIBLOS najdete na
spletni strani www.biblos.si,
kjer so na ogled vse eKnjige,
ki so na voljo.
eKnjige l ahko najdete s
pomočjo naših p
 riporočil na
prvi strani...

... si ogledate naslove najbolj
branih eKnjig, se odločite za
enega od naslovov, ki so bili
dodani pred kratkim
(Novosti) ...
... v meniju na levi pa l ahko
brskate po kategorijah
in ž anrih, ki se vam zdijo
zanimivi.
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Ko izberete kategorijo na levi
strani, se vam prikažejo vse
eKnjige, ki so v njej na voljo.

eKnjige lahko iščete tudi
po k
 ljučni besedi. V iskalno
okence vpišete ime avtorja ali
naslov...

Vsaka eKnjiga je p
 odrobno
opisana in opremljena z
možnostjo nakupa ali izposoje.
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Ste našli eKnjigo, ki jo želite
prebrati?
Če ste jo, lahko nadaljujemo z
naslednjimi koraki.

Ustvarjanje Adobe ID-ja
Preden nadaljujemo si moramo
ustvariti ADOBE ID. To je vaše
unikatno uporabniško ime,
ki ga ustvarite samo enkrat
in ga nato uporabite na vsaki
napravi, na kateri želite brati
eKnjige.
Najprej obiščite stran www.
adobe.com/si in izberite gumb
Prijava.

Kliknite Ali nimate
Adobejevega ID-ja?
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Vnesite svoje podatke in
kliknite Ustvari.

Na e-poštni naslov, ki ste
ga navedli ob vnosu, boste
prejeli sporočilo za potrditev
registracije.

Za potrditev registracije
kliknite na povezavo v
sporočilu, ki ste ga prejeli.
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Čestitamo, ustvarili ste si
Adobe ID.

Izposodite si eKnjige s člansko
številko vaše knjižnice
Sedaj ste zares nared, da si
izposodite vašo prvo eKnjigo.
Na spustnem seznamu zgoraj
levo poiščite vašo knjižnico.

Vpišite člansko številko in
geslo, ki ga sicer uporabljate
za storitev Moja knjižnica v
COBISSU in se prijavite.
Če nimate u
 porabniškega
imena, vam ga dodelijo v
knjižnici.
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Poiščite eKnjigo, ki si jo želite
izposoditi in kliknite Izposodi.

eKnjiga, ki ste si jo izposodili,
je sedaj pripravljena za prenos
na vašo napravo.

Branje eKnjig na osebnem računalniku
eKnjige lahko berete na vašem
osebnem računalniku. Nanj si
namestite brezplačni program
za branje eKnjig Adobe Digital
Editions.
Program je brezplačen in
dostopen na spletni strani
http://tinyurl.com/n589ngm
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Ko je program nameščen, ga
odprite in vnestite vaš ADOBE
ID.

Adobe Digital Editions je
pripravljen, sedaj lahko
prenesete vaše eKnjige.

Pod eKnjigo, ki jo želite
prebrati, izberite gumb
Prenesi.
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eKnjiga se samodejno odpre
v programu Adobe Digital
Editions.

V zgornjem desnem kotu lahko
izbirate velikost pisave.
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Branje eKnjig na vaši mobilni napravi
eKnjige lahko berete tudi
na vaših mobilnih napravah
(tablični računalniki, pametni
telefoni).
Za branje potrebujete aplikacijo
BIBLOS, ki jo dobite:

Ob odpiranju aplikacije se
vpišite z akronimom vaše
knjižnice, uporabniškim
imenom in geslom za Mojo
knjižnico

Aplikacijo je potrebo aktivirati z
vašim Adobe ID uporabniškim
imenom in geslom.
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eKnjige, ki ste si jih prej
izposodili, se nahajajo v
razdelku Izposojeno.

Izberite eKnjigo in se je
dotaknite za prenos na vašo
napravo.

eKnjiga se bo pričela prenašati
na vašo napravo.
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Ko je prenos zaključen, boste
eKnjigo našli v zavihku Moje
eKnjige in takoj lahko pričnete
z branjem.

Pisavo lahko povečujete s
preprostim razpiranjem dveh
prstov.

Branje eKnjig na vašem eBralniku
Za branje eKnjig na vašem
e-bralniku si eKnjigo
izposodite, ali jo kupite na
spletni strani BIBLOS. Bralniki,
ki omogočajo branje eKnjig
z BIBLOSA so npr. KOBO,
SONY; POCKETBOOK, K
 indle
pa žal ni med njimi, saj je
vezan izključno na Amazonovo
trgovino.
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Vašo eKnjigo prenesite na
računalnik.

eKnjigo odprite z Adobe Digital
Editions.

Vaš eBralnik sedaj z USB
kablom priključite na
računalnik. Ko je povezava
vzpostavljena ga je potrebno
aktivirati z vašim ADOBE ID.
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Ko je vaš bralnik aktiviran,
lahko nanj prenesemo eKnjigo.

Z desnim klikom na eKnjigo
izberite opcijo za kopiranje na
KOBO napravo.

Uživajte v branju.
Za dodatna vprašanja in pomoč
smo vam na voljo na:
01 200 37 05 ali na
biblos@zalozba.org

