BRALNI POGLED V LIBRARY PRESSDISPLAY
Izbira države časopisa

Iskalno okence, kjer lahko iščemo po celotnih besedilih člankov
Izbira dneva izdaje časopisa

Brskanje po kazalu vsebine
Izbira časopisa
Predogledne sličice
posameznih strani
celotnega časopisa

Posamezni članki se
s klikom prilagodijo
za lažjo berljivost

Na voljo tudi:



























Večer (Slovenija)
Dnevnik (Slovenija)
Die Presse
The Vienna Review
Vecernji List
Vjesnik
Le Figaro
Le Monde
Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Sueddeutsche Zeitung
IL Tempo
La Stampa
Monitor (Makedonija)

Komsomolskaya Pravda
Moskovski Komsomolets
Vedomosti
Politika (Srbija)
Sportski Zurnal
El Mundo
Blick am Abend
International Herald Tribune
Daily Mirror
Daily Star
The Independent
USA Today
… in še mnogo drugih

Enostavna navigacija in prilagajanje pogleda

ZAKAJ BRATI ČASOPISE PREK
LIBRARY PRESSDISPLAY?

KAKO LAHKO DOSTOPATE DO LIBRARY
PRESSDISPLAY?

Library PressDisplay je največji ponudnik dnevnega
časopisja na svetu. Dnevno vam ponuja več kot 450
naslovov svežih izdaj nacionalnih, regionalnih in lokalnih
časnikov iz vsega sveta.

Library PressDisplay je elektronski informacijski vir, do
katerega lahko dostopate prek oddaljenega dostopa. Za
prijavo v oddaljeni dostop potrebujete članstvo v NUK in
geslo, ki ga dobite ob vpisu.

Poleg tega vam ponujamo še nekaj dodatnih razlogov:

Časnike in časopise lahko prebirate prek brskalnikov tako na
osebnih ali tabličnih računalnikih kot tudi prek telefonov ali
drugih mobilnih naprav (Android, iPhone, Blackberry,
iPodTouch…). Za dostop vnesite spletni naslov

















Na voljo so naslovi iz ZDA, Rusije, Velike Britanije,
Nemčije, Francije, Hrvaške, Italije in mnogo drugih
držav
Iz Slovenije je trenutno na voljo časnik Večer
Hitro in učinkovito iskanje po celotnih besedilih
vseh aktualnih in arhiviranih časnikih
Možnost, da si domačo stran prilagodite po svojih
željah
Vrhunsko izdelan vmesnik za branje, ki vam ponuja
natančno kopijo tiskanega izvoda
Vsak časnik ima vgrajeno kazalo vsebine, s katerim
se zlahka premaknete tja, kamor želite.
S pomočjo naprednega iskanja natančno določite
parametre svojih iskanj
Vse spletne povezave in elektronski naslovi v
besedilih člankov delujejo na klik, ker so ustrezno
povezani s svojim spletnim virom
Možnost naročanja na RSS objave, ki vam najljubše
novice pripelje neposredno v vaš računalnik
Besedilo članka nam prevede v 12 jezikov
Če želite, lahko izbrane članke tudi poslušate
Vsak članek je ocenjen s strani bralcev
Enostavne možnosti za objavo vsebin na blogu ali
skupno rabo člankov prek elektronske pošte
Vpogled v 60-dnevni arhiv vseh časnikov

http://nukweb.nuk.unilj.si/login?url=http://library.pressdisplay.com

Prav tako pa lahko do Library PressDisplay dostopate z
računalniških delovnih postaj, ki so na lokaciji NUK. V ta
namen lahko uporabljate 19 delovnih postaj v
Informacijskem središču (IS) in 2 osebna računalnika v
Centru za informacijske storitve (CIS).

Lokacija pritličje:

Delovni čas:

CIS

Za predstavitev ali pomoč pri uporabi servisa Library
PressDisplay smo vam na voljo bibliotekarji v Centru za
informacijske storitve NUK. Na voljo smo vam vsak dan od
9. do 14. Ure in ob sredah do 18. ure. Lahko nas tudi
pokličete na 01/2001-194 ali pa nam pišete na
cis@nuk.uni-lj.si . Z veseljem smo vam na voljo.

->Vhod

IS

BRANJE ELEKTRONSKIH
ČASOPISOV PREK

ali poskenirajte QR kodo

POMOČ PRI UPORABI LIBRARY PRESSDISPLAY

Center za informacijske storitve

IS

CIS

Pon.

9. – 20.

9 .– 14.

Tor.

9. – 20.

9..– 14.

Sre.

9. – 20.

9. – 18.

Čet.

9. – 20.

9. – 14.

Pet.

9. – 20.

9. – 14.

Sob.

9. – 14.

NAJVEČJEGA SERVISA ZA
ONLINE BRANJE ČASNIKOV IN
ČASOPISOV NA SVETU

www.facebook.com/NarodnaUniverzitetnaKnjiznica
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