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Dostopi do gradiva med epidemijo 

 

Zaradi znanih razmer v zvezi s koronavirusom je in bo okrnjeno izvajanje knjižničnih storitev in zato 

otežen dostop do tiskanega gradiva.  

 

Ker na srečo obstaja že veliko digitaliziranih vsebin in tudi brezplačnih dostopov do njih, bi vas rada 

spomnila na nekatere možnosti. 

 

Podatke o gradivu najdete v nacionalnem bibliografskem sistemu COBISS. Pri nekaterih bibliografskih 

opisih je že dodana povezava do polne vsebine gradiva (npr. določene diplomske naloge). 

https://www.cobiss.si/ 

 

Na spletni strani naše gimnazije imate v zavihku KNJIŽNICA – UPORABNE SPLETNE POVEZAVE  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/uporabne-spletne-povezave.html 

že ponujene izbrane povezave do vsebin, ki bi vas lahko zanimale. Priporočam, da jih pregledate in 

poklikate, saj boste v situaciji, ko bo treba na hitro pridobiti določeno gradivo, že nekoliko seznanjeni 

s tem, kaj te povezave ponujajo. Lahko se zgodi, da izjemoma kakšna povezava morda ne bo 

delovala, ker so upravljavci stran premestili ali jo ukinili. 

 

V nadaljevanju vas še posebej opozarjam na naslednje dostope: 

 

Biblos: možnost izposoje in nakupa e-knjig. Opozarjam na zbirko knjig domačega branja. Za izposojo 

e-gradiva v Biblosu je treba v  splošni knjižnici, ki to storitev omogoča (npr. Knjižnica Ivana Tavčarja, 

Mestna knjižnica Kranj) zaprositi za dodelitev gesla, če ga še nimate. Za prijavo in namestitev bralne 

aplikacije sledite navodilom Biblosa. 

https://www.biblos.si/ 

https://www.biblos.si/kategorija/domaca-branja 

 

Brezplačne e-knjige v tujih jezikih 

Guttenberg:  

https://www.gutenberg.org/ 

Google Books:  

https://books.google.com/ 

 

Wikivir: spletni portal s polnimi besedili slovenske književnosti, zlasti starejših obdobij, prost dostop 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran 

(npr. Cankarjeva črtica Skodelica kave v celoti) 

https://sl.wikisource.org/wiki/Skodelica_kave 

 

Dlib: digitalizirane vsebine zlasti starejšega datuma, uporabne predvsem za slovenščino, zgodovino, 

geografijo … (knjige, revije, rokopisi, zemljevidi, slike, notno gradivo …) 

http://www.dlib.si/ 

npr. Valentin Vodnik: Kuharske bukve (1799), recept za »župo od rudečih jagod« (recept št. 13, str. 

13)  
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www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dvodnik+kuharske+bukve%27&sortDir=ASC&s

ort=date&pageSize=25 

 

Kamra: digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin (zgodovina, kulturna in umetnostna 

zgodovina, biografije, dokumentarno gradivo o določenih krajih in ljudeh) 

https://www.kamra.si/ 

npr. Škofja Loka: https://www.kamra.si/iskanje.html?searchword=%C5%A1kofja+loka 

 

Wikipedija, prosta enciklopedija 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija 

 

Gorenjci.si oz. Obrazi slovenskih pokrajin: spletni biografski leksikon (življenjepisi znanih oseb z 

Gorenjske) 

https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/gorenjci/ 

npr. Škofja Loka − dr. Kozma Ahačič 

https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/ahacic-kozma/ 

 

Fran.si: slovarji Inštituta za slovenski jezika Frana Ramovša (SSKJ, pravopisni, etimološki, sinonimni, 

frazeološki, terminološki idr. slovarji, slovenske slovnice, jezikovna svetovalnica idr.) 

https://fran.si/ 

 

Dostopate lahko do dnevnega časopisja in drugi serijskih publikacij (javni dostop za nenaročnike)  

v slovenščini in tujih jezikih (zbrano na Uporabnih spletnih povezavah naše knjižnice 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/uporabne-spletne-povezave.html), 

npr. Eli Magazines za učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, 

latinščina) 

https://www.elilanguagemagazines.com/ 

npr. v angleščini https://www.elilanguagemagazines.com/english.html 

in npr. dnevni časopis v francoščini http://www.lemonde.fr/ 

 

Nakup: 

 

Tiskane knjige lahko kupite na daljavo, in sicer na različnih spletnih prodajnih mestih (DZS, emka, 

Beletrina, Rokus Klett …). 

 

Kupite lahko tudi e-knjige, slovenske npr. na Biblosu, tujejezične pa v npr. v spletni trgovini Amazon, 

in drugje. 

Amazon:  

https://www.amazon.com/Slovenia-Slovene-Europe/s?rh=n%3A4977%2Cp_n_feature_nine_browse-

bin%3A3291476011 

 

Priporočam, da obiščite spletne strani splošnih knjižnic in preverite njihovo ponudbo, saj omogočajo 

širši in bogatejši nabor e-vsebin (KIT, MKK) 

http://www.knjiznica-skofjaloka.si/ 

https://www.mkk.si/ 
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Nekateri ustvarjalci so se odločili, da na določenih portalih pripovedujejo ali berejo lastno ali drugo 

čtivo, npr. Desa Muck, Miha Mazzini celo v angleščini … 

Npr.: https://www.facebook.com/MuckBlazina/. 

 

Nekatere založbe so se odločile, da med epidemijo omogočijo prost dostop do določenih učbenikov 

(Rokus KLETT …). 

 

Prav tako lahko dobite odgovore na spletnih straneh različnih kulturnih, izobraževalnih, raziskovalnih 

ipd. ustanov (knjižnice, muzeji, gledališča, kinematografi, fakultete, RTV ipd.) in državnih organov. 

 

Navodila za citiranje znotraj besedila in za oblikovanje seznama literature pri seminarskih nalogah za 

našo šolo najdete na  

https://www.gimnazija-

skofjaloka.si/doc/knjiznica/Kako%20se%20lotim%20seminarske%20naloge.pdf 

(za vse predmete). 

 

Navsezadnje pa lahko pobrskate v svojih domačih knjižnicah. Morda najdete knjige, za katere sploh 

ne veste, da jih imate, in odkrijete kakšen »skriti zaklad«, ki ga boste odslej hranili na »častnem« 

mestu. 

 

Želim vam uspešno in učinkovito iskanje in pridobivanje gradiva. Če bi potrebovali nasvet in pomoč, 

se lahko obrnete tudi na gimnazijsko šolsko knjižnico, in sicer na mail  

marija.kokalj@gimnazija-skofjaloka.si.  

Skupaj se bomo potrudili, da najdemo rešitev. 

 

Uspešno in zdravo! 

 

Majda Kokalj Auguštiner, vaša knjižničarka 
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