
Nekaj spletnih strani z elektronskimi knjigami, filmi, … 

 

Biblos 

https://www.biblos.si/ 

 

Na portalu Biblos si lahko izposodite ali kupite elektronske knjige. Za izposojo e-knjig v 
Biblosu je potreben vpis v eno od splošnih knjižnic. Če še niste vpisani v knjižnico, se je 
možno v nekatere splošne knjižnice včlaniti na daljavo. Poleg članske številke potrebujete še 
geslo za Mojo knjižnico. 

Tukaj lahko preverite, katere od knjižnic ponujajo možnost včlanitve na daljavo: 
https://plus.cobiss.si/opac7/rsu. 

 

e emka 

https://www.e-emka.si/ 

Založba mladinska knjiga vam ponuja v branje svoje knjige. Na spletni strani si poglejte 
katere. 

 

 dlib (Digitalna knjižnica Slovenije) 

http://www.dlib.si/ 

 

Na dlibu najdete knjige, ki so jim potekle avtorske pravice (Cankarjeva dela, Dogodek v 
mestu Gogi, itd.), članke, rokopise, slike glasbo in zemljevide. Če iščete v COBISS+ in so stvari 
na dlibu imate tam direktno povezavo na dlib.  

 

Kanopy 

https://www.mklj.si/gradivo/item/19594-kanopy 

 

Kanopy je platforma za pretočne videovsebine na zahtevo, namenjeno uporabnikom 
splošnih in univerzitetnih knjižnic, ki ponuja bogato zbirko nagrajenih filmov in 
dokumentarcev. Na voljo vam je več kot 30.000 naslovov filmov, več kot 750-ih producentov 
in razvrščenih v 100 različnih kategorij. Na povezavi najdete navodila za prijavo, potrebno je 
biti član MKL (ne vem ali se lahko prijaviš, če si član druge splošne knjižnice).  

https://www.biblos.si/
https://plus.cobiss.si/opac7/rsu
https://www.e-emka.si/
http://www.dlib.si/
https://www.mklj.si/gradivo/item/19594-kanopy


Še nekaj zanimivih strani 

 

Prelistajte kakšno revijo ali drugo spletno gradivo: mklj.si/gradivo/spletni-viri. 

 

Zbirka leposlovne klasike zbrana na Wikiviru: 
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika. 

  

Uporabna je morda tudi naslednja povezava: 
https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-knjige-na-spletu-25-virov-kjer-si-lahko-
brezplacno-preneses-knjige/. 

 

Brezplačne e-knjige Založbe Zala. 

 

https://regionalobala.si/novica/vec-kot-pozitivna-novica-v-tezkih-casih-genialna-zamisel-koprske-
osrednje-knjiznice-zdaj-jo-
prevzema?fbclid=IwAR2bMLeW_oQocFKxWJaZoWJB4E3k1DJMLPNzzTgnaS3qC_9q70TDsNAoljM 

 

Spremljajte akcijo DIGITALNA SOLIDARNOST: https://digitalna-
solidarnost.si/podjetja_in_brezplacne_ponudbe/ 

Na povezavi najdete seznam podjetji, ki ponujajo brezplačne storitve, ugodnosti ali rešitve za 
olajšanje življenja ljudi. 

Med drugimi sta na seznamu tudi založbi Mladinska knjiga ter Založba Rokus Klett, ki 
omogočata dostop do različnih elektronskih in interaktivnih gradiv. 

 

referenčni servis Vprašaj knjižničarja 

https://www.cobiss.si/referencni_servis/ 

 

V sklopu COBISS+ najdete referenčni servis Vprašaj knjižničarja. Tu vam knjižničarji iz 
splošnih in univerzitetnih knjižnic, ter informatorji iz IZUMA odgovarjajo na vaša vprašanja. 
Če morate zdaj, ko smo doma, napisati seminarsko nalogo in ne najdete na spletu literature 
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ali je pa tisto kar ste našli premalo, vam svetujem, da se obrnete na njih. Z njimi lahko 
klepetate v živo ali pa jim napišete mail.  

 


