
Katalogi knjižnic 
Kooperativni online bibliografski sistem in servisi (COBISS+) - zadnji dostop 20. 2. 2020 

Digitalna knjižnica Centralne in Vzhodne Evrope (Central and Eastern European Online 
Library) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Kongresna knjižnica (Library of Congress) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Britanska knjižnica (The British Library) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Dostop do e-gradiv 
DEDI: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - zadnji dostop 20. 2. 

2020 

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Evropska knjižnica (The European Library) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Europeana (Europeana Collections) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Projekt Gutenberg (project Gutenberg) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Bibliomania - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Projekti, festivali, kampanje ipd. 
Rastem s knjigo - zadnji dostop 3. 10. 2020 

Nacionalni mesec skupnega branja - zadnji dostop 3. 10. 2020 

Tedni vseživljenjskega učenja - zadnji dostop 3. 10. 2020 

Brati gore - zadnji dostop 3. 10. 2020 

Ostale povezave 
Avstrijski inštitut Ljubljana (Österreich Institut Ljubljana) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

British Council Slovenia - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Bukla - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Državni izpitni center (RIC) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Francoski inštitut Charles Nodier (Institut français Charles Nodier) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Inštitut za špansko kulturo Cervantes (Instituto Cervantes) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji (Istituto Italiano di Cultura in Slovenia) - zadnji 

dostop 21. 1. 2019 

Kamra: digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin - zadnji dostop 21. 1. 2019 

https://cobiss.si/
https://www.ceeol.com/
https://www.ceeol.com/
https://www.loc.gov/
https://www.bl.uk/
http://www.dedi.si/
http://dlib.si/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
https://www.europeana.eu/portal/sl
http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Promote_Project_Gutenberg
http://www.bibliomania.com/
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/
https://nmsb.pismen.si/
https://tvu25.acs.si/
https://www.alpconv.org/sl/domaca-stran/projekti/festival-brati-gore/
https://www.oesterreichinstitut.si/
https://www.britishcouncil.si/
https://www.bukla.si/
https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/
http://www.institutfrance.si/
http://www.instituto-cervantes.si/
http://www.iiclubiana.esteri.it/IIC_Lubiana/Menu/Istituto/
https://www.kamra.si/


Narodna galerija - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Narodni muzej Slovenije (NMS) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Goethe-Institut Ljubljana - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Slovenske splošne knjižnice - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Univerza v Ljubljani - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Univerza v Mariboru - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) - zadnji dostop 21. 1. 2019 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo - zadnji dostop 21. 1. 2019 

 

Literarna besedila skoraj 900 avtorjev v 
slovenščini 

 
Če kdo morda še ne pozna te spletne strani, pošiljam povezavo: 
https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran  
   
ali to  
 
http://bos.zrc-sazu.si/main_si_l2.html 
 
ali 
 
http://lit.ijs.si/  
 
 
Jezikovni priročniki slovenskega jezika 
https://fran.si/ 
 
 
Enciklopedije in slovarji na spletu 
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/di/merc/povezave1/index.htm 
DEDI: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem  

 

https://www.ng-slo.si/si/
http://www.nms.si/
https://www.goethe.de/ins/si/sl/index.html
https://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.zdruzenje-knjiznic.si/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/poslanstvo__vrednote_in_vizija_ul/
http://www.um.si/
http://www.ukm.um.si/
https://www.zrss.si/
https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran
http://bos.zrc-sazu.si/main_si_l2.html
http://lit.ijs.si/
https://fran.si/
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/di/merc/povezave1/index.htm
http://www.dedi.si/


Bibliomania  

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib) 

Digitalni repozitorij UKM (https://dr.ukm.um.si/) 

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (https://dk.um.si/info/index.php/slo/) 

Regijski porta Kamra (https://www.kamra.si/) je spletni informacijski sistem, ki 
združuje informacije z različnih področij. Portal z enega mesta omogoča dostop do 
digitaliziranih vsebin, polnih besedil, informacij, programov in projektov ter s tem 
skrajšano, poenostavljeno in bolj ciljano iskanje podatkov. S personalizacijo vsebin 
in prostorsko orientiranimi elektronskimi servisi je poudarjena  dejavna vloga 
kulturne politike pri oblikovanju regijske ureditve, uporabnikom pa omogoča 
kreativno sodelovanje v kulturnem in socialnem dogajanju v njihovem okolju. 

Evropska knjižnica - TEL je skupen portal vseh evropskih nacionalnih knjižnic in 
vodi do evropskih knjižničnih zakladov. 
Z nekaj preprostimi kliki z miško lahko: 

    - dostopate do portretov najbolj znanih Slovencev in Slovenk, 
    - poslušate staro slovensko glasbo, 
   -  se sprehajate po slovenskem ozemlju s pomočjo starih zemljevidov, 
   -  iščete informacije o literarnem ustvarjanju slovenskega naroda v revijah 
Ljubljanski zvon in Dom in svet, 
    - si ogledate Magno karto in Gutenbergovo biblijo ter druge zaklade svetovnega 
pomena. 

 

 E-gradiva in E-učbeniki, ki vam utegnejo priti prav 

https://eucbeniki.sio.si/ 

https://www.zrss.si/iekosistem/skrinjica/interaktivna-gradiva/ 

http://egradiva.gis.si/web/egradiva-ss 

http://www.nauk.si/ 

http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/index.html 

https://www.padowan.dk/ 

http://www.bibliomania.com/
http://dlib.si/
https://dr.ukm.um.si/
https://dk.um.si/info/index.php/slo/
http://www.kamra.si/
https://www.kamra.si/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
https://eucbeniki.sio.si/
https://www.zrss.si/iekosistem/skrinjica/interaktivna-gradiva/
http://egradiva.gis.si/web/egradiva-ss
http://www.nauk.si/
http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/index.html
https://www.padowan.dk/


https://www.geogebra.org/ 

https://interaktivne-vaje.si/zgodovina/zgodovina_eucbeniki.html 

https://www.fkkt.um.si/egradiva/egradiva.php 

 
Whatis?com 

https://whatis.techtarget.com/   
Enciklopedija za področje informatike. 

Encyclopedia.com 

https://www.encyclopedia.com/   
Podatki, informacije, biografije in definicije iz več kot 100 virov. 

Encyclopaedia of the Orient 

http://lexicorient.com/e.o/index.htm   
Podrobno predstavlja področje severne Afrike in Bližnjega vzhoda: države, mesta, 
zgodovino, osebnosti, ljudstva, običaje itn. Članke dopolnjujejo zemljevidi, 
fotografije in zvočni posnetki. 

Slovarji.si 

https://www.slovarji.si/   
Slovarski portal za iskanje pravega slovarja v zbirki slovenskih spletnih slovarjev. 

 

Različni slovarji 

https://evroterm.vlada.si/slovarji   
Knjižnica z več kot 900 prosto dostopnimi slovarji in podobnimi pripomočki za več 
kot 40 jezikov. 

SSKJ 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.htmlJ 

Slovenski pravopis 2001. 

Terminološki slovar informatike 

https://www.geogebra.org/
https://interaktivne-vaje.si/zgodovina/zgodovina_eucbeniki.html
https://www.fkkt.um.si/egradiva/egradiva.php
http://whatis.techtarget.com/
https://whatis.techtarget.com/
http://www.encyclopedia.com/
https://www.encyclopedia.com/
http://lexicorient.com/e.o/index.htm
http://lexicorient.com/e.o/index.htm
http://www.slovarji.si/
https://www.slovarji.si/
http://evroterm.gov.si/slovar/
https://evroterm.vlada.si/slovarji
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://www.islovar.org/islovar


http://www.islovar.org/islovar   
Razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno 
opisuje, dodane so tudi angleške različice. 

YourDictionary.com 

https://www.yourdictionary.com/   
Vključuje tudi povezave na prosto dostopne slovarje, tezavre, slovnice in 
jezikovne tečaje, sezname kratic, vire o pisavah itn. 

 
Za zgodovinarje 
eHistory 
https://ehistory.osu.edu/  
  
 
Arhivi knjig v tujih jezikih 
Open Library  
https://openlibrary.org/   
Odprta knjižnica je poseben projekt spletnega arhiva. Njihov namen je ustvariti 
spletno stran, ki bo vsebovala čisto vse knjige na svetu. Trenutno je na voljo več 
kot milijon brezplačni knjig, večina je v javni domeni, a lahko najdeš tudi druga 
dela. 

Če je knjiga na voljo v elektronski obliki, klikni na gumb "Read" in takoj lahko 
pričneš z branjem. 

 

The Online Books Page 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/   
Služi za iskanje in dostopanje do elektronskih knjig v angleškem jeziku. Obsega 
bibliografske podatke o približno 18 000 elektronskih knjigah dostopnih v različnih 
arhivih (Project Gutenberg idr.). Večina knjig ima starejšo letnico izdaje: predvsem 
gre za literarna in druga klasična dela. Omogoča iskanje po avtorju, naslovu in 
vsebini. Vsebuje tudi povezave na številne arhive elektronskih knjig, tudi v drugih 
jezikih. 

Projekt Gutenberg 

http://www.islovar.org/islovar
http://yourdictionary.com/
https://www.yourdictionary.com/
https://ehistory.osu.edu/
https://openlibrary.org/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page


https://www.gutenberg.org/   
Projekt Gutenberg je prva in največja zbirka prosto dostopnih elektronskih knjig. 

Projekt Gutenberg-DE 

https://www.projekt-gutenberg.org/   
Služi za iskanje in dostopanje do elektronskih knjig v nemškem jeziku. Obsega dela 
približno 400 avtorjev, za katera so avtorske pravice že potekle. Predvsem gre za 
literarna in druga klasična dela. Omogoča iskanje po avtorju, žanru, naslovu in 
besedilu. 

Europeana: 

https://www.europeana.eu/portal/sl   

Europeana omogoča dostop do več kot 15 milijonov digitalnih objektov v obliki 
slikovnega gradiva, besedil, avdio ter video vsebin. Poleg gradiv knjižnic ponuja 
tudi gradivo muzejev, arhivov in multimedijskih arhivov.   

Feedbooks  

http://www.feedbooks.com/   

Je francoska spletna stran z e-knjigami, ki je prilagojena za branje na mobilnih 
telefonih. Knjige se lahko prenese direkt na tablico ali pametni telefon. Na voljo je 
več kot 1000 brezplačnih knjig v petih jezikih. 

https://www.gutenberg.org/
http://gutenberg.spiegel.de/
https://www.projekt-gutenberg.org/
https://www.europeana.eu/portal/sl
http://www.feedbooks.com/


DailyLit 
https://www.dailylit.com/ 
Prikupen portal, ki omogoča branje vsem, ki zaradi svojega hitrega življenjskega 
sloga, nimajo časa veliko brati in se jim vedno mudi. Na voljo je na stotine 
klasičnih romanov, kot sta Prevzetnost in pristranost ali Vojna svetov. 

Books Should Be Free 
http://www.booksshouldbefree.com/ 
Spletna stran ponuja brezplačne e-knjige in avdio knjige. Ponudba obsega več kot 
30 jezikov. 

The Literature Network 
http://www.online-literature.com/ 
Ustvarjalci te spletne strani pravijo, da je njihov cilj omogočiti lažje iskanje po 
spletni literaturi za študente, učitelje in entuziaste. Trenutno je na spletni strani 
okoli 4000 knjig, 4500 kratkih zgodb in 250 pesmi. 

Read Easily 
http://www.readeasily.com/ 
Na spletni strani lahko prebereš svetovno znane klasične romane, spremeniš 
barvo pisave, povečaš velikost pisave in besedilo narediš bolj berljivo. 

LibriVox 
https://librivox.org/ 
LibriVox so ustanovili leta 2005 in velja za eno največjih zbirk z avdio knjigami, ki 
so v javni domeni. Prostovoljci berejo in snemajo poglavja knjig, ki jih LibriVox 
objavi na svoji spletni strani. Avdio knjige lahko uporabiš brez zadržkov. 

Legamus 
http://legamus.eu/ 
Spletna stran z brezplačnimi avdio knjigami, ki so v javni domeni in so delo 
evropskih avtorjev. 

Classic Literature Library 
http://classic-literature.co.uk/ 

https://www.dailylit.com/
http://www.booksshouldbefree.com/
http://www.online-literature.com/
http://www.readeasily.com/
https://librivox.org/
http://legamus.eu/
http://classic-literature.co.uk/


Knjige javne domene so na tej spletni strani organizirane v kolekcije. Na voljo so 
vsa zaključena dela Williama Shakespeara, Julesa Verna, Charlesa Dickensa, 
Marka Twaina in drugih. 

Great Books and Classics 
http://www.grtbooks.com/ 
Skladišče klasičnih knjig in klasičnih avtorjev iz področja leposlovja in filozofije. Na 
spletni strani najdete tudi dela avtorjev kot so Sofoklej, Epicurus in Sun-Tzu. 
Knjige se lahko berejo zgolj preko spleta (brez prenosa). 

Library Genesis  

Library Genesis je iskalnik za brezplačen bralni material, vključno z e-knjigami v 

različnih formatih, članki, revijami in drugim. Bralni navdušenci imajo tako za 

brezplačni prenos na izbiro do 3 milijone e-knjig in 60 milijonov člankov.Ta spletna 

stran ima funkcijo iskalnika in je priporočeno, da jo uporabljate le, če iščete točno 

določeno e-knjigo in vam je znan njen naslov ali avtor. Drugače je brskanje lahko 

kar naporno, pomoč pa vam nudi široko razdelan spustni meni. 

https://libgen.is/ 
Vodič: kako do brezplačnih e-knjig:  

https://www.bogomolka.si/brezplacne-eknjige.html 
 
Free-Ebooks.net 
https://www.free-ebooks.net/     
Free-Ebooks.net predstavlja odlično zbirko zabavnih knjig, v katero so vključene 
tudi teme kot sta kariera in podjetje. Velika izbira fikcije in enostavno branje 
predstavljata tisto, kar je najbolj zanimivo na tej spletni strani. Spletna stran 
deluje tako, da je brezplačni e-knjige download mogoč le za 5 PDF knjig v enem 
mesecu. Ostali formati in neomejeni prenos je možen samo s plačilom naročnine 
VIP. 
 
Ponujajo raznolikost za večino digitalnih bralnih naprav, omogočen pa je prenos v 
naslednjih oblikah: HTML, PDF, ePub in Mobipocket. 
 

http://www.grtbooks.com/
https://libgen.is/
https://www.bogomolka.si/brezplacne-eknjige.html
https://www.free-ebooks.net/


https://www.biography.com/ 
Vsebuje kratko biografsko skico in datum rojstva ter smrti 25.000 osebnosti z 
vsega sveta. Polovica vključenih osebnosti je delovala v 20. stoletju.   
 

 

Biografije: 
 
Štajerci.si (http://www.xn--tajerci-pqb.si/) 

Biografski leksikon Štajerci.si nastaja sproti in se dopolnjuje s podatki o znanih 
osebnostih iz zgodovine in sedanjosti vsak dan. Predstavlja osebnosti, ki so s 
svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka 
imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna. 

 

https://www.biography.com/
https://www.mb.sik.si/digitalne-knjiznice-doma-in-po-svetu-1.html
http://www.štajerci.si/
http://www.štajerci.si/

