
OSTANIMO V DRUŽBI DOBRIH KNJIG 

V teh dneh, ko ostajamo doma, lahko del svojega časa namenimo tudi branju 

dobrih knjig. Nekateri imate izposojene knjige iz šolske knjižnice ali iz Knjižnice 

Brežice, zagotovo so vam na voljo tudi izvodi iz domače knjižnice.  

Knjižničarki vas želiva spomniti, da so kakovostna otroška in mladinska 

dela brezplačno na voljo tudi v e-obliki, najdete pa jih na različnih spletnih 

mestih: 

 

 Obiščete lahko spletno knjigarno Emka.si (https://www.e-

emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68), kjer izbirate med 

brezplačnimi e-naslovi (na seznamu žanrov na levi strani poiščite brezplačne 

eknjige). 

 

 Kvalitetno brezplačno čtivo za učence vseh treh triletij v tem času ponuja tudi 

založba Zala (https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/).  

 

 Vabljeni tudi k obisku Biblosa (https://www.biblos.si/), prve slovenske e-

knjižnice in e-knjigarne. Za izposojo e-knjig morate biti včlanjeni v Knjižnico 

Brežice (ali katero drugo knjižnico, ki je članica Biblos mreže). Pri prijavi 

morate navesti akronim knjižnice (SIKBRE) in številko svoje članske 

izkaznice ter geslo, za katerega ste se dogovorili v knjižnici.  

     Več o Biblosu in njegovem delovanju si lahko preberete   

na https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/

Vkljucujemo_in_aktiviramo_/Seminarji/Seminar_2016/Navodila_za_uporabo_B

IBLOS.pdf. 

Lahko si ogledate tudi video posnetek 

Kako si v BIBLOSU izposodite e-knjige s člansko izkaznico splošne knjižnice: 

VIDEO NAVODILO 

<https://www.youtube.com/watch?v=GKpL2gBb2NY&feature=emb_logo> .   

 

 

Ne pozabite na spletno knjižnico Osnovne šole Brežice www.simos.si, kjer si 

lahko ogledate elektronski knjižnični katalog. Na levi strani poiščite zavihek Išči 

in nato Razno ter napišite v iskalno polje naslov navedene naslove. Ko se vam 

pokaže skenogram knjige in knjižni zapis, kliknite v 3. zavihku Odpri, da se vam 

bo odprla vsebina navedenih elektronskih knjig. 

1. triada: UČENCI Osnovne šole Brežice: 

ZLATO JABOLKO 

     ZELENJAVNO TEKMOVANJE 

ABEDI, Isabel: KOZA TRAPASTA 
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Večjezični slikanici: 

 RDEČA KAPICA. CRVENA KAPICA. KESELKUQJA 

 GOSPOD ZAJČEK IN GOSPODIČNA MEDVEDKA. GOSPODIN 

ZEC I … 

 

2. triada: UČENCI OŠB: PET M-JEV 

VELIKA SKUPNA KNJIGA Z DOMIŠLJIJO NA POTEP 

MILČINSKI, Fran: BUTALCI     

SLOVENSKE PRAVLJICE    

 

3. triada: LEVSTIK, Fran: MARTIN KRPAN 

SALEŠKI FINŽGAR, Fran: POD SVOBODNIM SONCEM 

 

Če v polje ključne besede napišete elektronske knjige, se vam odprejo tudi 

možnosti za branje raziskovalnih, turističnih nalog iz prejšnjih let. 

 

Morda bo učencem zanimivo prebirati mnenja sovrstnikov, ki so šolo 

obiskovali pred leti in brali podobne knjige za bralno značko in bralne 

zbirke. Na levi strani www.simos.si naj kliknejo na zavihek Za branje in 

nato Bralne zbirke, šolo in razred ter prebirajo različne prispevke o knjigah. 

 

Za krajšanje časa in hkratno spoznavanje zanimivih vsebin so uporabna 

tudi naslednja spletna mesta: 
 evropska digitalna knjižnica Europeana (https://www.europeana.eu/portal/sl) 

 digitalna knjižnica Slovenije dLIB (http://www.dlib.si/) 

 digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin 

(KAMRA) http://www.kamra.si/ 

 enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem 

 enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem 

(DEDI) http://www.dedi.si 

 

Lutkovno gledališče Ljubljana 

Predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo v času trajanja epidemije 

dostopne na povezavi: https://vimeo.com/showcase/6866479 

<https://vimeo.com/showcase/6866479?fbclid=IwAR07UFWZ2xoMBaYaTBI-

jE6l138h1iJv71WFm5Cy_1GR0r7_CKtCXnVK1WM> 

Boštjan Gorenc Pižama: Pravljice v živo 

<https://www.facebook.com/pg/BGPizama/videos/?ref=page_internal> . 
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