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KAZALO 

 

Biblos – kako do gesla 

Biblos – izposoja knjig 

Biblos – Adobe Digital Editions 

 

  



BIBLOS – kako do gesla 

Kaj potrebujete 

- člansko številko (najdete jo na izkaznici pod črtno kodo) 

- geslo (enako geslu za podaljševanje preko COBISS-a) 

V iskalnik vnesite Biblos, izberete Biblos – vstopna stran. 

 

Odpre se spletna stran Biblos. Kliknite na Pomoč pri prijavi in registraciji. 

 

 

 



Odpre se vam okno, v katerega vpišete Metlika …, ter kliknete nanj. V drug prosti okvir 

vpišite vašo člansko številko, sistem vam določi vaše uporabniško ime. Sedaj se lahko 

prijavite v Biblos in si izposojate elektronske knjige. 

 

 

Vpišite uporabniško ime, ki ste ga ravnokar dobili in geslo, ki ste ga dobili v Ljudski knjižnici 

Metlika. Ko oboje vpišete, kliknite Prijavi se. 

V Biblos ste sedaj prijavljeni, kar vidite tu. 

  



BIBLOS - Izposoja knjig 

Izposodite si lahko 4 knjige naenkrat, za 14 dni, knjig ni mogoče podaljšati. Če knjige 

morebiti še niste prebrali do konca, si jo lahko ponovno izposodite.  

 

 

 

Izberite knjige, ki so v Ljudski knjižnici Metlika 

Izberite želeno  kategorijo in kliknite Izposodi knjigo, ki jo želite brati. 

 

 

 



Pojavi se okno, še enkrat kliknite Izposodi. 

 

 

Knjiga se vam naloži v vaš Biblos račun. Preden jo prenesete, si morate nastaviti program za 

prebiranje knjig.  

 

Za prebiranje knjig obstaja veliko aplikacij. Na naslednji strani vam predstavimo prenos in 

namestitev aplikacije Adobe Digital Editions.  



BIBLOS – aplikacija za prebiranje e-knjig  

ADOBE DIGITAL EDITIONS 

V iskalnik vpišite Adobe Digital Editions, izberite Adobe … Download. 

 

Odpre se spletna stran, izberite Download  … Windows (kliknite) 

 

Pri Internet explorerju se odpre okno, klikni zaženi.   V drugih brskalnikih se okno za 

prenašanje odpre drugače Google Chrome (spodnji levi kot).  

 



Pojavi se vam okno, ki vas sprašuje Ali želite tej aplikaciji dovoliti spreminjanje vaše 

naprave? Kliknite DA.  

Nato se pojavi naslednje okno, označite I accept the … in kliknite Next. V naslednjem oknu 

vas sprašuje, katere bližnjice želimo; pomembno je, da imate kljukico pri Desktop Shortcut 

(ikona se vam bo namestila na namizje računalnika), nato kliknite Next. 

       

V nadaljevanju kliknite install. Ko aplikacijo namesti, kliknite close. 

     

Aplikacija se je namestila na vaš računalnik. 

 

Na namizju vašega računalnika poiščite ikono   in kliknite nanjo. 

 

 

 



Odpre se vam aplikacija za prebiranje knjig. 

 

Sedaj, ko imate aplikacijo za prebiranje knjig, prenesete knjigo z Biblosa s klikom na Prenesi 

 

Obstaja verjetnost, da vas računalnik vpraša po avtorizaciji. V eBook Vendor najdite 

inkBOOK. 

 



Pojavi se spremenjeno okno. V drugo vrstico vnesite vaše Biblos uporabniško ime 

sikmet010 …, v tretjo vrstico pa vaše geslo, ki so vam ga v knjižnici določili. Ko to vnesete, 

kliknite Authorize. 

 

S tem ste Adobe Digital Editions pripravili za branje vaših knjig. Knjige se vam v aplikacijo 

naložijo iz Biblosa, ko pritisnete Prenesi. Kliknite na knjigo in lahko pričnete brati. 

 

Izhod iz knjige (kliknite Library), ko želite prebirati še drugo knjigo, ki jo imate preneseno.  

 

Prijetno branje elektronskih knjig. 
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obratovalni čas 
ponedeljek, sreda, petek           7.00–19.00 
torek, četrtek     7.00–15.00 
sobota      7.30–12.30 

 
obratovalni čas julija in avgusta 

 
ponedeljek, sreda           10.00–19.00 
torek, četrtek, petek      7.00–15.00 
sobota                zaprto 
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