
PressReader v vaši knjižnici
PressReader je zbirka dnevnega časopisja v elektronskem okolju, ki vam omogoča pristno bralno izkušnjo časnikov 

in časopisov na elektronskih napravah, ki delujejo v okolju iOS, Android, Windows ali BlackBerry 10. 

Iz vaše zofe ali pa v mirnem okolju knjižnice lahko izbirate med več kot 5.000 naslovi dnevnega časopisja in revij, iz 

več kot 100 držav in v več kot 60 jezikih sveta, med njimi tudi 3 slovenske. 

S PressReaderjem lahko držite v rokah digitalno različico vaše priljubljene publikacije in jo prebirate od strani do 

strani, kakor bi prebirali tiskano različico.  

Zbirka časnikov in revij je brezplačno dostopna preko računalnikov v knjižnicah kot tudi 
izven nje preko oddaljenega dostopa* (povezavo najdete tudi na spletnih straneh knjižnic): 

 http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://www.pressreader.com

PressReader navodila

*oddaljen dostop: dostop do publikacij/elektronskih virov od doma s prijavnimi podatki kot za Moja             
knjižnica (COBISS/OPAC)

http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://www.pressreader.com
http://www.knjiznica-radlje.si
http://www.knjiznica-dravograd.si
http://www.sg.sik.si
http://www.rav.sik.si
https://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=MYLIB&id=1400225234035206


Po časnikih je možno iskati tudi preko ključnih besed. 

Nove številke so dostopne še istega dne, ko izidejo v tiskani obliki. 

V diskusijo glede posameznih člankov se lahko vključujete tudi sami. Preko družabnih omrežij lahko delite 

članke, ki so vam najljubši. Če želite prebirati vsebine, ki so v jeziku, ki ga ne govorite, si besedilo lahko tudi 

prevedete v svoj najljubši jezik. 



1    PressRader HotSpot - dobrodošlica in hiter izbor lokalnih publikacij

2    Zapri PressReader HotSpot - dobrodošlica in hiter izbor lokalnih     

       publikacij 

3    Priklic PressReader HotSpot - dobrodošlica in hiter izbor lokalnih 

       publikacij 

4    Hitri dostop do publikacij glede na države

5    Publikacija

6    Izbirni meni (dostop do publikacij)

7    Iskanje s ključnimi besedami in frazami med vsemi 

       dostopnimi naslovi 

8    Vpis v PressReader za personalizacijo strani

9    Prebiranje publikacij v PressReader vam omogoča

10    Nazaj na PressRader osnovna stran 

11    Izbira publikacij po državah

14    Izbira publikacij glede na jezik

15    Izbira publikacij glede na kategorijo 

16    Izbira publikacij glede na tip

12    Gumb nazaj
13    Izbirni meni 

Kratek sprehod po spletni strani Pressreader



17    Izbirni meni

18    Nazaj na PressReader osnovna stran

19    Izbira datuma publikacije

20    Publikacija

21    Vpis v Pressreader za personalizacijo strani 

22    Nazaj na PressReader osnovna stran

23    Prikaz publikacij glede na države

24    Zemljevid dostopnih točk za brezplačni dostop in 

         prenos publikacij 

25    Dodajanje publikacij kot priljubljene

26    Pregled publikacije kot tiskano verzijo

27    Pregled publikacije za lažje branje

Zbirka časnikov in revij je brezplačno dostopna preko računalnikov v knjižnicah kot tudi tudi 
izven nje preko oddaljenega dostopa  (povezavo najdete na spletnih straneh knjižnic):

http://www.rav.sik.si http://www.knjiznica-radlje.sihttp://www.knjiznica-dravograd.sihttp://www.sg.sik.si

 http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://www.pressreader.com

PressReader v vaši knjižnici
Dostop do zbirke PressReader z več tisoč naslovi lokalnih, nacionalnih in mednarodnih 
časnikov in časopisov v e-obliki uporabnikom splošnih knjižnic koroškega območja 
omogoča Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v okviru 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice, v sodelovanju s Knjižnico Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec, Knjižnico Dravograd in Knjižnico Radlje ob Dravi.

Na svoje tablične računalnike ali druge naprave si lahko naložite aplikacijo PressReader preko Google Play.
Publikacije si lahko brezplačno naložite le preko Libroam / Eduroam omrežja ali Wi-Fi omrežja knjižnic. 
Izven prej omenjenih brezžičnih omrežij vas aplikacija Pressreader obvesti, da je potrebno publikacijo plačati, 
zato vam priporočamo uporabo teh omrežij oziroma uporabo oddaljenega dostopa tudi na mobilnih 
napravah.

http://www.rav.sik.si
http://www.sg.sik.si
http://www.knjiznica-dravograd.si
http://www.knjiznica-radlje.si
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