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Biblos e-knjižnica – vstopite v digitalno knjižnico!
Svet z nesluteno hitrostjo drvi globlje in globlje v digitalno dobo. Vedno 
več informacij je dostopnih na medmrežju, zato vedno manj brskamo 
po knjigah. Temu smo se že pred nekaj leti prilagodili tudi v slovenskih 
knjižnicah. Našim članom, ki potrebujejo gradivo za namen študija, 
prek naše spletne strani ponujamo prost dostop do nekaterih baz po-
datkov. Tisti, ki po knjigah segate v prostem času, pa boste našli marsi-
kaj zanimivega na e-policah spletne knjižnice Biblos. Na spletni strani 
www.biblos.si lahko brskate med žanrsko raznovrstno literaturo, od 
ljubezenskih romanov do potopisov, najdejo pa se tudi poljudnoznan-
stvena in bolj strokovna besedila. Nabor besedil se nenehno povečuje.
Za izposojo e-knjig potrebujete:
– št. članske izkaznice za Knjižnico Miklova hiša,
– geslo za servis Moja knjižnica (dobite ga v naši knjižnici),
– ustvarjen Adobe ID-račun (za branje e-knjig na osebnem računalni-

ku).
E-knjige je možno prebirati na osebnem računalniku, tabličnem ra-
čunalniku, pametnem telefonu s sistemoma iOS in Android ali pa na 
elektronskem bralniku. Isto knjigo lahko berete na do petih različnih 
napravah hkrati. Izposodite si lahko do štiri elektronske knjige hkrati, 
čas izposoje je 14 dni. Postopka vračanja ni – po 14 dneh prenesena 
datoteka na vaši napravi ni več aktivna, zato tudi ni zamudnine. Podalj-
šanje ni možno, vendar si lahko isto knjigo, če je prosta, ponovno izpo-
sodite. Rezervacije za zdaj niso mogoče.

Zakaj uporabljati Biblos e-knjižnico?
– Izposoja knjige kjerkoli, kadarkoli.
– Knjiga je vedno na voljo, ni čakalnih vrst.
– Ni zamudnine.
– Čisto nova izkušnja branja .

Nekaj novosti v e-knjižnici Biblos 
Knjižnice Miklova hiša Ribnica
Belo se pere na devetdeset – Bronja 
Žakelj
Avtobiografski roman je pretresljivo, du-
hovito in navdihujoče delo, ki opisuje ži-
vljenjsko zgodbo pripovedovalke, sicer no-
vinarke, ki danes dela v bančništvu. Opisuje 
njeno odraščanje v sedemdesetih in osem-
desetih letih ter njeno soočanje z izgubo in 
boleznijo. 

Camino: od Nove Gorice do Kompostele 
– Nace Novak
Camino je skoraj 800 kilometrov dolga ro-
marska pot po Španiji, na kateri se srečujejo 
ljudje najrazličnejših nazorov z vseh koncev 
sveta. Nanjo se je podal Nace Novak, novi-
nar iz Nove Gorice, svoja doživetja na poti 
pa je izrazil v pričujoči knjigi.

Iskanje izgubljenega zdravja – Branko 
Gradišnik
Humorja polna knjiga priznanega sloven-
skega pisatelja in prevajalca Branka Gradi-
šnika je delo, v katerem se je avtor posvetil 
človekovim boleznim in zdravju v najširšem 
družbenem in v najožjem osebnem smislu. 

Triglavske poti – Samo Rugelj
Samo Rugelj, urednik, založnik in publicist, 
se v svoji potopisno in esejistično obarvani 
knjigi nameni s prijateljico v dobrem dnevu 
priti iz Ljubljane na vrh Triglava. Potopis 
prevevajo razmišljanja o naravi hoje in pri-
jateljstva.

Mileva Einstein, teorija žalosti – 
Slavenka Drakulić
Biografski roman o Milevi Marić Einstein, 
soprogi slavnega fi zika Alberta Einsteina. 
Mileva je javnosti znana po tem, da je možu 
pomagala pri razvoju teorije relativnosti. 
Hkrati pa je to žalostna zgodba o propadu 
zakona in težkem položaju žensk prvi polo-
vici dvajsetega stoletja.

Čudo in Julianova zgodba – 
R. J. Palacio
Čudo in njegovo nadaljevanje Juliano-
va zgodba sta izjemno duhovito napisani 
zgodbi o petošolcu Augustu, ki se je rodil s 
hudo deformacijo obraza in katerega edina 
želja je, da bi ga sošolci imeli za običajnega.

(Vir: biblos.si)
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