
 

 

Na enem mestu več kot več kot 7.300 aktualnih 

številk časnikov in revij iz celotnega sveta! 

 

 

Enostaven dostop - vpis s številko članske izkaznice 

in z geslom za Mojo knjižnico 
(če gesla še nimate, ga pridobite v knjižnici). 

 

 

http://eviri.ook.sik.si/login?url=https://www.pressreader.com 
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Dostop do publikacij Dela je omogočen v omrežju 

knjižnice (računalniki v knjižnici, brezžično omrežje 

knjižnice). 

 

 

 

Dostop do publikacij Dela na mobilnem telefonu  

ali tablici: 

 namestite si aplikacijo PressReader; 

 
 v prostorih knjižnice se povežite v brezžično omrežje           

(lahko tudi Libroam ali Eduroam) in odprite aplikacijo; 

 še 3 dni imate dostop do vseh publikacij v kateremkoli 

omrežju; 

 po 3 dneh se ponovno prijavite v knjižnično omrežje 

in odprite aplikacijo. 
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