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Najnovejši elektronski viri v Knjižnici Franca Ksavra
Meška Ormož

O

Damjan Rizman

rmoška knjižnica že kar nekaj časa zraven svojih osnovnih storitev omogoča tudi uporabo
elektronskih storitev, med katere spada tudi
dostop do številnih elektronskih informacijskih virov.
V letošnjem letu je Knjižnica Ormož pridobila dostop
do dveh dodatnih elektronskih virov, ki sta zanimiva
tudi najširšim množicam.

Biblos
omogoča dostop do prvega slovenskega spletnega servisa za izposojo elektronskih knjig (e-knjig) slovenskih založb. Člani knjižnice si lahko na njem izposodijo e-knjige, ki jih potem prebirajo na svojih prenosnih
napravah (e-bralnikih, pametnih telefonih, tablicah,
prenosnikih in osebnih računalnikih). Trenutno je za
izposojo na voljo okrog 200 knjig, njihovo število pa
se z vsakim dnem povečuje. Član si lahko hkrati izposodi 4 e-knjige, na mesec največ 20. Rok izposoje je 14
dni, podaljšanje ni možno, lahko pa si knjigo izposodi
ponovno.

knjižnice na novo lokacijo smo uredili dve računalniški sobi, eno za odrasle in eno za mladino. Medtem ko
mladina pomoči pri delu običajno ne potrebuje, pa je
odraslim uporabnikom na voljo tudi strokovna pomoč
sodelavca, zato so ti računalniki tudi točke vseživljenjskega učenja.
Za konec omenimo še storitev Moja knjižnica, ki članom omogoča, da si preko interneta podaljšujejo izposojeno gradivo. Na ta način niso vezani na odpiralni čas
knjižnice. Ogledajo si lahko tudi seznam izposojenega
gradiva za zadnjih pet let, nastavijo razne opomnike
na e-naslov ali SMS naslov, od katerih sta še posebej
uporabna opomnik o skorajšnjem poteku roka izposoje in opomnik o prispelem rezerviranem gradivu. Prvi
opomnik člana tri dni pred potekom roka izposoje obvesti, da si mora gradivo podaljšati ali ga vrniti, drugi
pa, da ga v knjižnici čaka gradivo, ki si ga je rezerviral.
Za uporabnike mobilnih naprav je ta storitev dostopna

Library Press Display
Elektronska zbirka Library Press Display prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 nacionalnih, regionalnih in
lokalnih časopisov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije,
Afrike, Latinske in Severne Amerike, skupaj več kot
100 držav in več kot 60 jezikov. Od slovenske periodike so na voljo: Dnevnik, Večer, Nedeljski dnevnik.
Portal omogoča iskanje po celotnih besedilih, možnost
tiskanja, pregled arhiva za nazaj, izberemo lahko tudi
prevod izbranega članka v 12 različnih jezikih ali pa
članek poslušamo.
Posebno bralno izkušnjo prinaša mobilna aplikacija
PressReader, ki omogoča branje na mobilnih napravah.
Če se oglasite v prostorih knjižnice, si lahko preko našega brezžičnega omrežja časopise in revije tudi prednaložite na svojo napravo in jih pozneje prebirate brez
potrebe po internetni povezavi.
Knjižnica omogoča dostop tudi do številnih drugih elektronskih virov, kot so EbscoHost – baza vključuje celotne tekste skoraj 3.000 mednarodnih časopisov ter abstrakte in indekse 5.000 periodičnih publikacij. Pokriva
področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti …; IUS-INFO in IUS-INFO.HR
– gre za najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih
informacij v Sloveniji oziroma Republiki Hrvaški. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do
zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi;
FIND-INFO – portal povezuje zbirke obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, obrazcev in pripomočkov
s področij financ, davkov in računovodstva; časopis
Večer – omogočamo dostop do elektronske različice
časopisa, vključno s celotnim arhivom od leta 1946
naprej.
Vsi navedeni elektronski viri so našim uporabnikom
dostopni brezplačno iz knjižničnih prostorov, članom
pa z uporabo uporabniškega imena in gesla tudi na
daljavo, recimo od doma. Izjema je časopis Večer, do
katerega je tudi za člane možen dostop le iz prostorov
knjižnice.
Seveda pa naša knjižnica omogoča uporabnikom tudi
brezplačno uporabo interneta, tako iz njenih računalnikov kot tudi preko brezžičnega omrežja. S preselitvijo
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tudi preko brezplačne aplikacije mCOBISS.
Upamo, da ste med navedenimi storitvami našli tudi
kakšno zase, za katero do sedaj sploh niste vedeli ali pa
je le niste uporabljali. Zato vas vabimo, da preizkusite
sodobne, privlačne in do uporabnika prijazne načine
branja. ◀
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