PressReader v Mariborski knjižnici
Zbirka PressReader omogoča dostop do več kot 6.000 časnikov in revij iz več kot 100
držav v več kot 60 jezikih. Dostopni so najpomembnejši svetovni časniki, v slovenskem
jeziku so na voljo Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Publikacije lahko pregledujete po
državah, jezikih in vsebini.

Časniki in revije so brezplačno dostopni preko računalnikov v knjižnici, kakor tudi izven
knjižnice, prek dostopa na daljavo. Dostop na daljavo vam omogoča, da do publikacij in
elektronskih virov pridete tudi od doma, z vpisom vaše članske številke knjižnice in geslom,
ki je identično geslu za Mojo knjižnico.
Dostop na daljavo:


Spletna stran Mariborske knjižnice - Zavihek »Knjižnica s kavča« in povezava Elektronski viri

 Ob ikoni PressReader kliknemo povezavo Prijava
 V spustnem seznamu izberemo Maribor, vpišemo člansko številko in geslo (za Mojo knjižnico)

1 – hiter izbor lokalnih publikacij
2 – prilagoditve pogleda
3 – hiter dostop do publikacij
4- lokalne publikacije
5- izbirni meni
6 – iskanje s ključnimi besedami in frazami
7 – personalizacija – oblikovanje svojega okolja
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8 – izbira publikacij po državah
9 – izbira publikacij glede na jezik
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10 – izbira publikacij glede na vsebino
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11 – izbira publikacij glede na tip
12 – vrnitev na osnovno stran
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13 – izbira datuma izida publikacije
14 – publikacija
15 – prijava v svoje okolje PressReaderja
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16 – vrnitev na osnovno stran
21.

17 – prikaz publikacij
18 – zemljevid mest, kjer lahko do publikacij brezplačno dostopate in jih
prenesete
19 – označi publikacijo kot priljubljeno
20 – pregled publikacije v tiskani obliki
21- pregled publikacije v obliki za lažje prebiranje

Brskanje po publikacijah je možno tudi s pomočjo ključnih besed.
Nove številke publikacij so v bazi PressReader dostopne istega dne, ko izidejo v tiskani
obliki.
Omogočeno je komentiranje člankov in deljenje le teh prek družabnih omrežij.

Dostop vam omogoča

Na svoje telefone, tablične računalnike ali druge naprave (ki delujejo v okolju iOS, Android,
Windows ali BlackBerry 10) si lahko brezplačno naložite aplikacijo PressReader.
Publikacije si lahko brezplačno naložite le preko Wi-Fi omrežja knjižnice. Izven tega
omrežja vas aplikacija PressReader obvesti, da je potrebno publikacijo plačati.
Zato vam priporočamo uporabo omenjenega omrežja oziroma uporabo dostopa na
daljavo tudi na vaših mobilnih napravah.

