
Eknjige - Biblos 

BIBLOS je spletni portal za izposojo elektronskih knjig. Dostopen je na naslovu www.biblos.si.  

  

Za izposojo e-knjige na portalu BIBLOS potrebujete: 

 s knjižničnimi podatki (akronim knjižnice + vpisna številka in geslo) za izposojo 
 z Biblos računom (uporabniško ime in geslo) za izposojo in nakup. 

 

E-knjige je možno prebirati na: 

 osebnem računalniku – s programom Adobe Digital Editions, 
 tabličnem računalniku ali pametnem telefonu z operacijskim sistemom iOS ali 

Android (z brezplačno aplikacijo Biblos), 
 elektronskem bralniku, ki podpira Adobe DRM zaščito, ePub format e-knjig in 

omogoča dostop do brezžičnega omrežja (Wi-Fi). 

   

V primeru, da imate svoj tablični računalnik ali pametni telefon: 

 V GooglePlay trgovini (za Android naprave) in v AppStore (za Apple naprave) poiščite 
brezplačno aplikacijo Biblos. Naložite si lahko tudi brezplačno aplikacijo 
BluefireReader, ki vam bo omogočala branje tiste e-knjige, ki si jo boste izposodili na 
portalu Biblos. 

 Ob uporabi aplikacije Biblos za Android ali iOS naprave morate pred številko članske 
izkaznice zapisati še akronim naše knjižnice (SIKNM). 

  

    

  

 

http://www.biblos.si/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibooks4all.biblos&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/biblos/id646365943?mt=8
http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html


Izposoja e-knjige 

  

Elektronsko knjigo si izposodite na spletni strani www.biblos.si/lib. 
V zgornjem delu strani se odprejo okenca za: 

 izbor svoje knjižnice, 
 vnos članske številke, 
 vnos gesla za storitev Moja knjižnica. 

Po prijavi v sistem si izposodite izbrano knjigo s klikom na gumb Izposodi si. 

Izposoditi si je možno 4 e-knjige. 

Rok izposoje je 14 dni. Podaljšanje ni možno, možna je ponovna izposoja ter predčasno 
vračilo. 
Po poteku roka izposoje je dostop do e-knjige prekinjen. 

Izposojena knjiga je vidna v zgornjem delu strani in pripravljena za prenos na bralno napravo. 

  

Prenos e-knjige na bralno napravo 

Na tabličnem računalniku ali pametnem telefonu: 

 Kliknete gumb Prenesi. Računalnik ponudi možnost programa, s katerim datoteko 
odprete. 

  

Na E - bralniku: 

Izposojene in kupljene e-knjige z Biblosa si lahko s pomočjo programa Adobe Digital 
Editions prenesete na vaš e-bralnik. Podprti so vsi e-bralniki, ki omogočajo ADOBE ID 
aktivacijo. Seznam podprtih naprav lahko preverite na tej povezavi. 

Na e-bralniku Kindle e-knjig iz spletne knjižnice Biblos žal ni mogoče brati. Kindle je namreč 
zaprt bralnik, kar pomeni, da lahko z njim dostopate zgolj do vsebin v spletni prodajalni 
Amazon (Kindle Store). Nakup ali izposoja e-vsebin iz drugih virov sta onemogočena. 

 Na računalniku namestite program Adobe Digital Editions. 
 Na Biblos spletni strani si izposodite ali kupite željeno e-knjigo, ki si jo nato prenesite 

na računalnik. 
 Na vašem računalniku e-knjigo odprite s programom Adobe Digital Editions, da se 

doda v knjižnico. 
 Sedaj priključite e-bralnik preko USB-ja na vaš računalnik. 
 Ko je povezava vzpostavljena, se e-bralnik prikaže v meniju na levi strani. Sedaj je e-

bralnik potrebno avtorizirati z vašimi Biblos podatki. 

http://www.biblos.si/lib/
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://blogs.adobe.com/aemmobile/supported-devices
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


 Po uspešni avtorizaciji e-bralnika, lahko nanj prenesete izposojeno ali kupljeno e-
knjigo. Z desnim klikom na e-knjigo, izberite opcijo za kopiranje na napravo ali e-
knjigo enostavno z miško povlecite in spustite na e-bralnik. 

Opomba: Nekateri novejši e-bralniki omogočajo izposojo e-knjig z Biblosa brez pomoči 
programa Adobe Digital Editions in povezovanja z vašim osebnim računalnikom. Za to 
potrebujete e-bralnik z internetno povezavo in brskalnikom. V brskalniku obiščete Biblos 
spletno stran, kjer si izposodite e-knjigo in jo prenesete na e-bralnik. 

  

Aplikacija Biblos 

Uporabniki, ki imate v lasti mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS ali Android, lahko 
e-knjige s portala www.biblos.si prebirate z aplikacijo Biblos. 

Za uporabo aplikacije potrebujete: 

 številko članske izkaznice in geslo za storitev Moja knjižnica. 

Pomembno: Uporabniško ime je sestavljeno iz akronima knjižnice (npr. siknm) in številke 
izkaznice. 

  

Primer za člana Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto s številko izkaznice 1234567: 

 Account ID: siknm1234567 
 Password: geslo za storitev Moja knjižnica 

  

Tehnične zahteve: 

Od prehoda na Biblos 2.0 je v uporabi novejši sistem zaščite e-knjig, katerega ne podpirajo 
vsi e-bralniki, ki se jih je lahko uporabljalo do sedaj za branje e-knjig z Biblosa. Nepodprte so 
predvsem starejše naprave, ki so bile proizvedene pred letom 2013, ter naprave, ki 
uporabljajo Android operacijski sistem nižji od verzije 4.2. 

E-bralniki znamke Kobo bi morali delovati normalno, v kolikor jih je možno nadgraditi na 
zadnjo različico sistema. 

E-bralniki znamke Pocket Book (modeli Basic 3, Basic Lux, Touch Lux 3, Touch HD, Touch HD 
2, Aqua 2, Ink Pad 2, Ink Pad 3) bi morali delovati normalno, v kolikor jih nadgradite na 
zadnjo različico sistema. 

Starejši modeli e-bralnikov Nook in Onyx Boox (ki še ne uporabljajo Android operacijskega 
Sistema), žal niso več podprti. 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.biblos.si/
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Tehnična pomoč in vprašanja:  

Študentska založba, Borštnikov trg 2, 1000 Ljubljana 
e-naslov: biblos@zalozba.org 
telefon: 01 200-37-00 

 


