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V trgovini iTunes posebna ponudba izbranih knjig Založbe FDV 

LJUBLJANA, 23. oktober 2012 – Podjetje Powercom sistemi je sporočilo, da je 
Založba FDV v okviru kampanje iPad na obroke ponudila pet izbranih e-knjig, ki 
bodo omejeno obdobje brezplačno dostopne v trgovini iTunes. Ponujene knjige so iz 
različnih področij in so zanimive za širši krog strokovne javnosti. iPad je vsestranska 
naprava, ki se vse bolj uveljavlja tudi kot pripomoček za učenje. To dokazuje vse več 
slovenskih založnikov, ki svoje knjige in učbenike ponujajo v digitalni obliki v trgovini 
iTunes. iPad je odslej v trgovinah Apple Premium Reseller na voljo tudi na obroke. 
 
Založba FDV je eden večjih ponudnikov elektronskih knjig v slovenščini v Applovi 
knjigarni, saj njen projekt digitalizacije knjig obsega že prek 50 naslovov. V trgovini 
iTunes so s svojo ponudbo prisotni od novembra 2011, zanjo pa so se odločili, ker je 
trenutno uradno še vedno edina mednarodna trgovina, ki omogoča prodajo knjig v 
slovenščini.  
 
»Za našo založbo je zelo pomembna Applova politika, da je brezplačno zares 
brezplačno, torej da je v trgovini iTunes mogoče objavljati prosto dostopne knjige, 
hkrati pa takšen način distribucije ne predstavlja stroška za založbo,« je pojasnila 
Hermina Kranjc, vodja Založbe FDV. »Z odzivom smo zelo zadovoljni. Največ 
zanimanja je za prosto dostopne knjige, kar kaže na to, da se trg elektronskih knjig 
pri nas šele uveljavlja. Načrtujemo, da bomo v naslednjih dveh letih ponudili celoten 
izbor knjig tudi v digitalizirani obliki.« 
 
V Založbi FDV digitalizacijo razumejo kot priložnost za povečanje dostopnosti 
njihovih knjig ter olajšanje branja osebam, ki imajo težave z vidom. Znanstvena 
literatura v e-obliki poleg tega nudi še dodatne prednosti, kot so možnosti dodajanja 
opomb, podčrtovanje, iskanje po geslih in neposredna uporaba slovarjev. Za 
ljubitelje klasične knjige ohranjajo tudi tiskane izdaje, pri tem pa uporabljajo 
tehnologijo tiska na zahtevo. 
 
Naslovi, ki so do 10. 11. 2012 brezplačno dostopni v trgovini iTunes in jih je mogoče 
brati na napravah iOS iPad, iPod touch in iPhone, so: Mirjana Ule - Socialna 
psihologija; Mirt Komel - Poskus nekega dotika; Primož Šterbenc - Zahod in 
muslimanski svet; Sonja Bezjak - Kristusove neveste; Zdravko Mlinar - Globalizacija 
bogati ali ogroža. 
 
Novi iPad je že tretja generacija Applove mobilne naprave, ki je ustvarila lastno 
kategorijo. Ima osupljiv zaslon Retina, Applov najnovejši procesor A5X s štirijedrno 
grafiko in kamero iSight s 5 milijoni točk ter napredno optiko za zajemanje čudovitih 

http://itunes.apple.com/si/book/socialna-psihologija/id482605043?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/socialna-psihologija/id482605043?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/poskus-nekega-dotika/id478567037?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/zahod-in-muslimanski-svet/id494854271?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/zahod-in-muslimanski-svet/id494854271?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/kristusove-neveste-zensko/id482603708?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/globalizacija-bogati-in-ali/id534481070?mt=11
http://itunes.apple.com/si/book/globalizacija-bogati-in-ali/id534481070?mt=11


 
fotografij in HD-videov 1080p. Ponuja izredno hiter prenos podatkov in 10 ur 
delovanja baterije*, ob tem pa ohranja nizko težo in vitko obliko.  
 

*Delovanje baterije je odvisno od nastavitev naprave, načina uporabe in drugih dejavnikov. Dejanski 
rezultati lahko odstopajo. 

 
Apple izdeluje Mace, najboljše osebne računalnike na svetu, poleg tega pa tudi operacijski sistem OS 
X, programsko opremo iLife, iWork in profesionalne aplikacije. Apple je povzročil revolucijo digitalne 
glasbe s predvajalniki iPod in spletno glasbeno trgovino iTunes. Apple je z iPhonom in App Storom na 
novo definiral mobilno telefonijo, z iPadom pa postavlja temelje prihodnosti mobilnih medijev in 
računalništva. 

Powercom sistemi d.o.o. je ponosni član MIDIS/Apcom skupine s sedežem v Ljubljani. Družba je bila 
ustanovljena leta 2007 kot predstavnik Apple Authorised Value Added Distributor. Ukvarja se z 
razvojem slovenskega trga, marketinškim upravljanjem, prodajo in podporo Applovih ter drugih 
sorodnih izdelkov. 
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