


KAJ JE ELEKTRONSKA KNJIGA?

• Elektronska knjiga je publikacija, izdana v digitalni obliki, ki jo sestavljajo 
besedilo, slike, ali oboje, in je berljiva na različnih elektronskih napravah. 

• Dobra e-knjiga je tako kot tiskana ustrezno tehnično pripravljena, urejena, 
opremljena z ISBN kodo in kolofonom.



ZGODOVINA E-KNJIGE

• 1949 – zgodnji prototip bralnika (enciclopedia mecánica) (Angela Ruiz Robles)

• 1971 – projekt Gutenberg in prva e-knjiga

• 1997 – tehnologija e-ink (e-črnilo), prvi komercialni bralniki z e-ink zaslonom

• 2007 prelomno leto – Amazon Kindle, iPhone in množična uporaba e-knjig

• E-knjige danes (ZDA 25%, EU 10%)



E-KNJIGEV SLOVENIJI

• Prva slovenska e-knjiga: Drobtinice – Miha Mazzini (2000)

• Manjši portali (Ruslica, Ptica)

• Tržni delež e-knjig: 5%

• Biblos 2013

• Več kot 6.000 naslovov, 36.000 uporabnikov, več kot 200 založb in 

samozaložnikov, 62 knjižnic



FORMATI E-KNJIG IN ZAŠČITA

1. ePub (Electronic Publishing)

2. Mobi in AZW

3. PDF

• Zaščita e-knjig – DRM (Digital Rights Management)



PREDNOSTI E-KNJIG

Prilagajanje pisave in besedila (overflow)

Osvetlitev zaslona, nastavitev kontrasta

Iskalna orodja, slovarji, hiperpovezave, nosilnost, mobilnost

Dostop iz naslanjača – kjerkoli in kadarkoli

Prednosti za založnike



KAJ JE SBIBLOS?

• E-knjižnica - učenci 3. triade osnovnih šol in dijaki srednjih šol

• Manko tiskanih knjig za domače branje

• Med 140.000 in 170.000 uporabnikov 

• Trenutno do 200 naslovov

• Možnost nakupa dodatnih e-knjig za šolske knjižnice



KAKO DELUJE SBIBLOS?

Uporabniško ime je sestavljeno iz dveh delov, ki se vpišeta skupaj, brez 
presledkov:

1. akronim knjižnice in
2. številka knjižnične članske izkaznice.

Primer: OSBE1234

Geslo za dostop je enako geslu za storitev Moja knjižnica v sistemu COBISS.



KAKO DELUJE SBIBLOS?

3 e-knjige hkrati

10 e-knjig na 
mesec

predčasno vračilo 
po 24 urah

30 dni izposoje



DOSTOP DO SBIBLOS

Mobilna aplikacija Biblos2 (Android, iOS)Spletna stran sbiblos.si



NAPRAVE ZA BRANJE E-KNJIG

Osebni računalnik

Pametni telefon

Tablični računalnik

E-bralnik


