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PRIJAVA



Digitalni portal Univerze na Primorskem – Digital : UP je spletni portal, ki omogoča 
enotno iskanje po različnih elektronskih virih, naročenih na Univerzi na Primorskem, in 
iskanje po tiskanih virih, ki so na voljo v knjižnicah UP UK.

VSTOPNA TOČKA 

Dostop do celotnih besedil rezultatov iz naročniških zbirk je za študente in zaposlene na 
UP mogoč iz prostorov univerze ali z oddaljenim dostopom. 

Oddaljeni dostop
Za oddaljeni dostop prek avtentikacije Shibboleth se pri prijavi izbere možnost
ArnesAAI, kot domačo organizacijo pa Univerzo na Primorskem. 

Študenti se prijavijo s študentsko identiteto (enako kot v ŠIS, e-učilnico). 
Zaposleni na univerzi za dostop uporabijo uporabniško ime in geslo v obliki, kot ga 
uporabljajo npr. za UNIS.
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https://plus-up.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=upuk&mat=allmaterials&ds=true




1. Iskalnik privzeto išče po e-virih (po mednarodni znanstveni in strokovni literaturi).

2. Po e-virih prvenstveno priporočamo iskanje v angleškem jeziku.

3. Omejevanje rezultatov je mogoče s pomočjo faset na levi strani.

4. Dostop do gradiva je mogoč s klikom na »Celotno besedilo«.
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Po kliku na »Celotno besedilo« se odpre vmesnik.

Če smo izven lokacije univerze, izberemo oddaljeni dostop za študente in zaposlene 
Univerze na Primorskem 3





Potrdimo prijavo. 4





Poiščemo ikono PDF in prevzamemo članek.

***

Za oddaljeni dostop do polnega besedila pri zbirkah Sage in ProQuest priporočamo 
uporabo dostopov s strani E-viri: 

https://www.upr.si/si/univerza/clanice/univerzitetna-knjiznica/elektronski-viri/.
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https://www.upr.si/si/univerza/clanice/univerzitetna-knjiznica/elektronski-viri/


ISKANJE 
PO NASLOVU 
E-REVIJE 
ALI E-KNJIGE



Iskanje po naslovu e-revije ali e-knjige je uporabno, ko poznamo ime e-revije oz. e-knji-
ge in nas zanima, ali je dostopna za našo univerzo ali pa želimo direkten dostop do vseh 
letnikov revije.

V zgornjem meniju izberemo Iskanje publikacije.
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Po vpisu naslova revije dobimo podatek, ali in kje je revija dostopna. 

Za dostop kliknemo na povezavo 8



ISKANJE 
PO PODROČJIH



Revije lahko pregledujemo tudi po področjih, pri čemer lahko iskanje omejimo
tudi samo na recenzirane revije. 

Rezultati s povezavami se prikažejo v abecednem seznamu. 9



ISKANJE  
PO E-KNJIGAH



Za iskanje samo po naslovih e-knjig izberemo zavihek Iskanje e-knjig.

***

Nekatere funkcionalnosti portala so še v izdelavi in bodo predstavljene naknadno.
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