
EBSCO HOST 
EBSCO EBOOKS



povezava

http://www.ce.sik.si/si/podatkovne-zbirke-z-dostopom-na-daljavo


EBSCO HOST

 Zbirka celotnih besedil znanstvenih člankov 

 Dostop v knjižnici in dostop od doma (dostop s št. članske izkaznice in 
geslom za Mojo knjižnico)

 Predvsem angleški jezik

UPORABA:

 Študij (seminarske naloge, diplomske, magistrske naloge, doktorati)

 Pregled rezultatov raziskav na izbranih področjih

 Pomoč pri delu v knjižnici



Zbirke:

- Academic Search Elite (celotna besedila več kot 2000 revij s področij: 
računalništva, fizike, kemije, jezikoslovja, literarnih ved, medicine, etike in več)

- Ebook Public Library Collection (leposlovna in strokovna literatura za odrasle in 
mlade)

- Regional Business News (regionalni časopisi v ZDA)

- Library, Information Science & Technology Abstracts (izvlečki več kot 600 revij + 
knjig, raziskovalnih referatov in zapisnikov)

- GreenFILE (človekov vpliv na okolje, izvlečni in celotna besedila člankov)

- Business Source Elite (celotna besedila več kot 1000 publikacij)



OSNOVNO in NAPREDNO ISKANJE
 Vnos ključnih besed ali fraz
 Boolovi operatorji: AND (vključuje besedo/frazo 1 in besedo/frazo 2 in več...)

OR (vključuje eno izmed dveh/treh/... besed/fraz)

NOT (izključi določene besede/fraze)

 Iskanje po celotnem besedilu

Dodatno omejevanje iskanja:
 Iskanje člankov s celotnim besedilom
 Datum objave
 Publikacija 

NAPREDNO: izbira jezika



ISKANJE



REZULTATI ISKANJA

dodatne 
omejitve

dostop do celotnega besedila



EBSCO HOST EBOOKS

 Zbirka e-knjig iz različnih področij, tako leposlovje kot strokovna 
literatura 

 Uporaba za prosti čas ali učenje/študij

Dostop v knjižnici in od doma (dostop s št. članske izkaznice in geslom za 
Mojo knjižnico)

Prebiranje neposredno na spletni strani (v formatu pdf ali epub)

Prenos na računalnik – izposojeno 7 dni (ni na voljo za vse naslove)

(povezava)

http://www.ce.sik.si/si/podatkovne-zbirke-z-dostopom-na-daljavo


ISKANJE

BRSKANJE



REZULTATI 
BRSKANJA

na voljo za prenos

NI na voljo za prenos, 
samo ogled v brskalniku



DOSTOP DO EKNJIG BREZ POVEZAVE

Prenos e-knjige na računalnik 

(dostopna brez internetne povezave)

1. EBSCO host uporabniški račun

2. Adobe ID uporabniški račun 

3. Adobe Digital Editions

zahteva

oboje se uporablja tudi 
pri e-knjigah iz BIBLOS.si



EBSCO host uporabniški račun

1.

2.

3.

Geslo sestavljeno iz malih in 
velikih črk, številk in simbolov 
(!?, idr.)



ADOBE ID (povezava do registracije)

1. Izpolnitev obrazca

2. Na email naslov poslano sporočilo s povezavo za verifikacijo 
uporabniškega računa:

V email 
sporočilu
kliknite na 
povezavo

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/create_account?client_id=adobedotcom2&callback=https://ims-na1.adobelogin.com/ims/adobeid/adobedotcom2/AdobeID/token?redirect_uri=https://www.adobe.com/si%2


ADOBE DIGITAL EDITIONS (povezava do prenosa)

Za prenos programa izberite različico, ki jo želite uporabljati:
 Windows ali Mac program za osebni računalnik ali prenosnik

 Android ali iOS aplikacija za mobilni telefon ali tablični računalnik

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


ADOBE DIGITAL EDITIONS – Windows program

Vpis v program z uporabniškim računom 

Adobe ID (email naslov in geslo)



REZULTATI 
BRSKANJA

na voljo za prenos



PRENOS KNJIGE s strani EBSCO host eBooks

 Prenos na računalnik

 Prenešena datoteka se odpre z Adobe Digital Editions (knjiga je izposojena 7 dni)


