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Knjižnica Miklova hiša Ribnica in krajevni 
knjižnici Sodražica in Loški Potok so po na-
vodilih Ministrstva za kulturo zaradi preven-
tivnih razlogov zaprte vse od 13. marca. V 
tem času za vaše izposojeno gradivo ne teče 
zamudnina, tudi za vračilo knjig bo po ponov-
nem odprtju knjižnic dovolj časa – zamudni-
na še nekaj časa ne bo tekla!

Kaj počnemo v času zaprtosti knjižnice in 
kakšne so dejavnosti, ki vam jih v tem času 
nudimo?
V tem času v knjižnici potekata temeljito 
razkuževanje in zlaganje knjižnega gradiva. 
Aktivno poteka tudi katalogizacija knjižnega 
in neknjižnega gradiva s poudarkom na do-
moznanskem gradivu in DVD-jih. 

Izposoja knjig po pošti in brezstična 
izposoja pred Miklovo hišo
Po izdanem pozitivnem mnenju NIJZ glede 
pošiljanja knjig smo se v Knjižnici Miklova hiša 
odločili, da vam ponudimo možnost izposoje 
knjig po pošti, z 20. aprilom pa smo z rahlja-
njem ukrepov, kot so bili objavljeni v Odloku 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in sto-
ritev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 53/2020), uvedli tudi možnost 
brezstične izposoje knjig pred knjižnico.
Pri izposoji po pošti same izposoje ne zara-
čunavamo, za knjige so na članski račun zabe-
leženi le stroški pošiljanja 2,5 EUR. Pošiljke 
omejujemo na težo 2 kg, možnost izposoje je 
omejena le na gradivo, ki je na voljo v Knji-
žnici Ribnica. Knjige pošljemo predvidoma 
naslednji delovni dan. Ko gradivo prejmete, 
ga obdržite do konca obdobja zaprtosti knji-
žnice. Naročila sprejemamo med ponedelj-
kom in petkom med 8. in 15. uro po telefonu 
na 041 390 057.

Kako poteka brezstična izposoja pred knji-
žnico? Najprej po telefonu naročite največ 
pet knjig, ki so na voljo v Knjižnici Ribnica. 
Vrečko s knjigami nato prevzamete pred knji-
žnico po predhodnem telefonskem dogovoru. 
Ko gradivo prejmete, ga obdržite do konca 
obdobja zaprtosti knjižnice.
Obe storitvi sta na voljo vsem članom Knji-
žnice Miklova hiša, ki so se v knjižnico vpisali 
pred zaprtjem knjižnice.
Za izdelavo seminarskih nalog smo omogočili 
skeniranje člankov, ki jih potrebujete. Prejme-
te jih lahko brezplačno na vaš e-naslov.

Brezplačne elektronske vsebine
Bralno kulturo lahko gojite virtualno! Knji-
žnica je s tem namenom omogočila brezpla-
čen dostop do e-knjig in e-virov za vse.
Do e-virov lahko dostopate vsi člani knjižnice, 
v obdobju zaprtosti pa lahko do njih dostopa-
te tudi vsi, ki še niste člani Knjižnice Miklova 
hiša. Vpišete se lahko sami prek spleta in pri-
dobite brezplačen dostop do elektronskih vi-
rov v času izredne zaprtosti knjižnice. Tak vpis 
velja samo za čas zaprtosti knjižnice; zatem se 
lahko oglasite v knjižnici in podaljšate član-
stvo. Za več informacij obiščite našo uradno 
spletno stran: www.knjiznica-ribnica.si.
Omogočen vam je dostop do naslednjih sple-
tišč, ki nudijo elektronske vsebine:
•	 Portal	Biblos – je največja slovenska knji-

žnica e-knjig, v kateri vam trenutno nu-
dimo 348 knjig za izposojo. Knjige lahko 
berete prek e-bralnikov, tablic, mobilnega 
telefona in osebnega računalnika.

•	 E-viri - dostop do strokovnih knjig, član-
kov itn. na spletnih straneh:
– PressReader – portal omogoča članom 

vseh splošnih knjižnic dostop do več 
kot 6.000 revij in časnikov. Publikacije 
so v številnih jezikih in prihajajo iz ce-
lotnega sveta. Aktualne številke se do-
dajajo dnevno.

 Dostopni so med drugim tudi: Dnev-
nik, Večerni list, Die Presse, Corriere 

della Sera, El País, The Independent, 
The Guardian, The Washington Post, 
Vogue, Cosmopolitan, Science Illustra-
ted in Men’s Health;

– EBSCOhost eBooks – zbirka vsebuje več 
kot 40.000 e-knjig, od leposlovja, stro-
kovnih knjig do študijskega gradiva. 
Knjige so večinoma v angleščini;

– Encyclopedia Britannica – najboljše in 
najbolj uporabljene splošne enciklopedi-
je v svetu. Njihova prednost je v tem, da 
je podajanje vsebine prilagojeno starosti 
uporabnika (Adult — za študente in os-
tale odrasle uporabnike; Student — za 
otroke od 10. do 14. leta starosti; Junior 
– za otroke od 6. do 10. leta starosti).

•	 Digitalna knjižnica Slovenije – portal je 
sicer prosto dostopen, vendar vreden po-
sebne omembe, saj zajema veliko število 
knjig, časopisov in časnikov, fotografij, 
rokopisov, notnega gradiva in drugih kul-
turnih zakladov, ki jih hranijo slovenske 
knjižnice. Portal Dlib je prava poslastica za 
uporabnike in uporabnice, ki vas navdušu-
jeta zgodovina in domoznanstvo.

Ribniško pripovedno izročilo v zvoku in sliki
V sodelovanju z ribniško gledališko skupino 
DramŠpil smo se odločili, da vam polepšamo 
samotne dni v času trajanja epidemije. Dvak-
rat tedensko vam predstavljamo novo inter-
pretacijo zgodb iz naše knjige Tam med Malo 
in Véliko goró, od legend do pravljic in šaljivih 
anekdot! Prav vse pa izvirajo iz ribniške doli-
ne. S tem namenom objavljamo niz zvočnih 
posnetkov in animacij ljudskega pripove-
dnega izročila iz ribniške doline. Vabljeni k 
spremljanju na naši spletni strani ter socialnih 
omrežjih Facebook in YouTube.
Za več informacij smo vam na voljo od pone-
deljka do petka med 8. in 15. uro na telefonski 
številki 01 83 50 382 oziroma 041 390 057 ali 
na e-naslovu illsikrib@rib.sik.si.

Domen Češarek in Nastja Hafnar, 
Knjižnica Miklova hiša

Zlaganje in čiščenje knjižnice

Priprava knjižnih pošiljk za naše člane knjižnice


