Je splošna enciklopedija. Še pred nekaj leti je izhajala v knjižni obliki, sedaj le še v elektronski v večih
različnih izdajah. Razdeljena in prilagojena posameznim (junior, student, adult) starostnim skupinam,
kar je naravnost idealno za splošne knjižnice v katere zahajajo zelo različni uporabniki. Iskanje in
rezultati so v angleškem jeziku.

Vstopna stran nam omogoča neposredno vpis iskalnega pojma v okna, ki
so razdeljena po starostnih skupinah:
Junior: je primeren za otroke od 5 do 9 razreda osnovne šole
Student: za srednješolce
Adult: za odrasle

Dostop do dodatnih
virov, izobraževanj,
vodičev …

Iskalno okno kamor lahko
neposredno vnesemo iskalno
zahtevo.

Vrtljiv meni: izpostavljene so
različne zanimivosti, kvizi ter
povezava do CBBC news- BBC-jeve
novice prilagojene za otroke.

Pomoč

Lahko iščemo po različnih
kategorijah tako, da kliknemo
na posamezno ikono.

Lahko si ustvarimo svoj
osebni račun, kamor si
lahko shranimo svoja
iskanja.

Geselski članki
organizirani glede na
temo, ki jo obravnavajo.

Različne živali lahko iščemo glede
na skupini, kamor jih uvrščamo ali
pa glede na okolje v katerem
živijo.

Iskanje po svetovnem
atlasu s povezavami
na geselske članke.

Omogoča nam iskanje po
slikovnem in video gradivo,
ki je organizirano glede na
temo, ki jo obravnava.
Orodje, ki nam omogoča
primerjanje dveh držav glede
na določene podatke.

Naslov geselskega članka.

Slikovno
gradivo
povezano s
člankom.

Dodane so povezave
na sorodne članke
znotraj Britannice ter
zunanje relevantne
povezave.

Življenjepisi
pomembnih
svetovnih
osebnosti
razvrščenih po
abecedi.

Lahko se
premaknemo na višji
nivo (student).

Geselski članek je
razdeljen na poglavja,
ki jih s klikom na sivo
polje odpremo.

Zabavna igrica s
katero se lahko
učimo geografije.

Ta funkcija nam ponudi
različne možnosti citiranja
članka v našem delu.

Članek si lahko natisnemo,
pošljemo po e-pošti in
shranimo med priljubljene. S
klikom na + in - lahko poljubno
povečamo pisavo.

Vstopna stran je podobno strukturirana koz Junior le da ima več vsebin in so predstavljene boj resno.
Tudi v nadaljevanju bomo izpostavili le tista orodja in poglavja, ki se razlikujejo med posameznimi
bazmi.

Dodano je še eno orodje :TOUR EUROPE, ki nam
omogoča raziskovanje Evropskih držav pri
katerih so tudi povezave na geselske člankov.

S klikom na ta gum se besedilo
prevede v slovenščino. Pozor:
uporablja Google prevajalnik.

S klikom na ta gumb
lahko vsebino članka
tudi poslušamo.

Pri Britannici Adult so ikone in orodja enaka Britannici Student. Razlikujeta se le grafična podoba in zahtevnost
besedila.
Ne glede na to kje v Birtannici se nahajamo je omogočen dostop do:
Angleško – angleškega slovarja
Z dvoklikom na katerokoli besedo besedilu se nam odpre Angleško – angleški slovar:

Research tools and materials
Znotraj zavihka Research tools and materials lahko dostopamo do različnih koristnih vsebin, kot so prikazana na
spodnji sliki.
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