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IZBOR RELEVANTNIH INTERNETNIH BAZ PODATKOV
RAZVRŠČENO PO STROKAH (UDK)
INTERNETNE BAZE
SIMBOL
VSEBINA, MESTO POVEZAVE in DOSTOP (kjer ni posebej
PODATKOV
označeno je PROST)
0 Znanost in znanje. Organizacije. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije. Publikacije
ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

ARNES

http://www.arnes.si/zavodarnes/predstavitev.html
BIBLOS – spletni distribucijski portal za elektronske knjige

BIBLOS
Beletrina

(izposoja in prodaja e-knjig).

BRITANICA
ONLINE
BUKLA –
KNJIGE NA TRGU
COBISS

http://www.biblos.si/
ČLANSTVO V SPLOŠNI KNJIŽNICI
Britanica online – Prosto dostopna Enciklopedija Britanica
z več kot 120.000 članki, ki jih redno obnavljajo.

www.britannica.com/
Bukla – Knjige na trgu
(predstavlja nove knjige na trgu, recenzije, novosti iz tiska vseh
slovenskih založb …).

http://www.bukla.si/
COBISS (kooperativni online bibliografski sistem) –
slovenski knjižnični informacijski sistem, ki ga je razvil IZUM.

DOBRE KNJIGE.SI

http://www.cobiss.si/
DOBRE KNJIGE.SI – spletni portal slovenskih splošnih
knjižnic s priporočilnim seznamom kakovostnih knjig..

http://www.dobreknjige.si/
DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V
MARIBOSRU –je institucionalni repozitorij Univerze v
DKUM

Mariboru. Podpira odprti dostop do
znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del in
raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v
procesih raziskovanja in izobraževanja

https://dk.um.si/Brskanje.php?lang=slv
dLIB (digitalna knjižnica Slovenije) – knjižnica na spletu,
DLIB

omogoča dostop do slovenskega digitaliziranega znanja in
kulturnih zakladov.

EMKA.SI

http://www.dlib.si/
Emka.si (ponudba knjig in učbenikov na slovenskem spletu)
http://www.emka.si/
EUROPAS – pet dokumentov za pomoč evropskim

EUROPASS

državljanom, da bodo njihova znanja, spretnosti in kvalifikacije
jasno in lahko razumljivi v Evropi.
https://europass.cedefop.europa.eu/sl in

EUROPEANA

https://www.europass.si/kaj-jeeuropass/zivljenjepis/
Europeana – evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi
slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki.

http://www.europeana-libraries.eu/
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GENERATION
EUROPE
FOUNDATION
GIMNAZIJA PTUJ

Generation Europe Foundation (GEF) – nevladna
organizacija za izobraževanje in obveščanje ter krepitev vloge
mladih Evropejcev

http://www.generation-europe.eu/
GIMNAZIJA PTUJ (NAŠA ŠOLA) – ustanovljena
je bila leta 1869. Je prostor delovnih, strpnih in
prijaznih ljudi.
https://www.gimptuj.si/
GLOBALNA VAS – oddaja na RTV SLO – VAL 202; ob

GLOBALNA VAS

četrtkih zjutraj (8.00): pogovor s po svetu živečimi Slovenci
(zanimive zgodbe, izkušnje in spremenjen pogled na svet in
domovino skozi pogovor)

https://val202.rtvslo.si/globalnavas/
Google Books – spletni servis, ki omogoča iskanje polnih
GOOGLE BOOKS

besedil digitaliziranih knjig in revij. Zraven tega daje podatke o
nedigitaliziranih knjigah in o tem, v katerih knjigarnah jih lahko
kupimo in v katerih knjižnicah si jih lahko izposodimo.

IFLA

http://books.google.com/
IFLA – Mednarodna zveza knjižničnih društev in ustanov
http://www.ifla.org/

KNJIŽNICA
IVANA POTRČA
PTUJ
KVARKADABRA

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj – osrednja območna
knjižnica s 350.000 enotami.

http://www.knjiznica-ptuj.si/
KVARKADABRA – časopis za tolmačenje znanosti.
http://www.kvarkadabra.net/
Membranje-knjige, ki pomagajo razumeti svet –

MEMBRANJE

podkasti o knjigah. S fotkasti in tekstovnimi podkasti želijo
avtorji bralcem pomagati razumeti svet.

http://www.marsowci.net/
Mensa – največje, najstarejše in najbolj znano društvo,

MENSA

katerega člane odlikuje visok inteligenčni količnik.
Potencialni člani morajo preseči mejo zgornjih 2 %
katerega koli standardnega inteligenčnega testa

NUK

https://www.mensa.si/
NUK-Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije –
je nacionalna knjižnica Republike Slovenije in
največja knjižnica v državi. Njena osnovna naloga je
zbiranje, urejanje, hranjenje in posredovanje
slovenske pisne kulturne dediščine
http://www.nuk.uni-lj.si/
Odprta knjiga – pogovorna oddaja (do 2015; dostopno v

ODPRTA KNJIGA

arhivu oddaj) na RTV SLO o aktualnih knjigah, o katerih
razmišljajo zanimivi gostje/arhiv oddaj

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvod
daje&op=web&func=read&c_id=25597
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PANOPTIKUM

PANOPTIKUM – je pogovorna oddaja na RTV
Slovenija s štirimi gosti, o aktualnih kulturno-političnih,
humanističnih, filozofskih in kulturoloških temah ter
družbenih fenomenih.

https://4d.rtvslo.si/oddaja/panoptikum/131075338
Projekt Gutenberg – omogoča iskanje in branje
PROJEKT
GUTENBERG
RAČUNALNIŠKE
NOVICE

digitaliziranih v nemškem jeziku. Obsega dela približno 40.000
knjig avtorjev, ki so jim avtorske pravice že potekle.

https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
RAČUNALNIŠKE NOVICE – novosti s področja
računalništva

http://www.racunalniske-novice.com/
RIC

REPUBLIŠKI IZPITNI CENTER RIC – Državni
izpitni center (osrednja ustanova za preverjanje znanja v
Sloveniji)/

MATURA http://www.ric.si/
RTV4D Multimedijski predvajalnik RTV
RTV4D

Slovenija; sporedi, ogled programov v živo prek spleta,
arhiv oddaj in prispevkov.

https://4d.rtvslo.si
ROKUS

RUL

ROKUS – slovenska založba
http:/www.rokus:com/
REPOZITORIJ UNIVERZE V LJUBLJANI (RUL) – omogoča
zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del
študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih
podatkov. Za vsako delo, shranjeno v njem, se v procesu
oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvede
preverjanje podobnosti vsebine V Repozitoriju so na voljo
tudi različni metapodatki.

https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/kajje-rul
SAZU, ZRCalnik – Slovenska akademija znanosti in
SAZU

umetnosti (združuje znanstvenike in umetnike, ki so bili
izvoljeni med člane SAZU zaradi posebnih dosežkov na
področju znanosti in umetnost).

http://www.sazu.si/, http://zrcalnik.zrc-sazu.si/ozrc-sazu/
SICRIS (Slovenian Current Research Information System) –
SICRIS

informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji.

http://www.sicris.si/default.aspx?lang=slv/
SiNAPSA – Slovensko društvo za nevroznanost
(spodbuja nevroznanstveno izobraževanje na vseh

SINAPSA

ravneh). Vsako leto tretji teden v marcu, v sodelovanju z
drugimi institucijami organizira Teden možganov
(https://www.sinapsa.org/tm/predstavitev) –
raznovrstne dejavnosti, katerih namen je osveščanje laične
in strokovne javnosti o osebnih in družbenih koristih
raziskovanja živčevja.

http://www.sinapsa.org/
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SLOVENIA.COM – spletne novice iz slovenskih
SLOVENIA.COM

SLOVENSKI
KNJIŽNI SEJEM

SCIENCE

časnikov in revij

http://www.slowwwenia.com/novice
SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM – Slovenski
knjižni sejem je vsakoletni prodajni sejem, na
katerem se predstavljajo slovenski knjižni založniki.
Od leta 1993 ga prireja Zbornica knjižnih založnikov
in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije,
odvija se v ljubljanskem Cankarjevem domu.
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/
Science – največji slovenski znanstveni dosežki. STA
(slovenska tiskovna agencija) je v okviru STAkrog
(portal z novicami o slovenskih razvojnih dosežkih)
odprla rubriko Znanost z novicami o večjih slovenskih
znanstvenih dosežkih. Multimedijski članki ob fotografiji
in video posnetku vključujejo tudi iskalnika po dodatnih
vsebinah v Slovenskem atlasu znanosti in portalu
Videolectures.net.

https://krog.sta.si/znanost
Talentiran.si – portal, ki mladim pomaga s pomočjo
TALENTIRAN.SI

različnih informacij in svetovanja ter povezovanja,
osnovati in načrtovati kariero že v času izobraževanja.

http://www.talentiran.si/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=54&Itemid=88
TED – Širjenje idej, ki so tega vredne/Ideas worth
TED

TIME
TIMES.si

spreading. Posnetki kratkih predavanj za širjenje
najnovejših idej z vseh znanstvenih področij.
http://www.ted.com/ in

https://www.youtube.com/channel/UCAuUUnT6o
DeKwE6v1NGQxug
TIME – revija, videi in fotografije dnevnih dogodkov
http://time.com/
TIMES.si – Stran zbira, kategorizira in združuje sorodne
novice z večine internetnih novičarskih portalov v
Slovenij

http://www.times.si/
UGRIZNIMO ZNANOST – IZOBRAŽEVALNI
ODDAJA
UGRIZNIMO
ZNANOST

PROGRAM RTV Slovenija. Oddaja na sproščen in
duhovit način razlaga znanost. S temami o sodobni
znanosti in raziskavah prikazuje, da je znanost sestavni
del vsakdanjega življenja ter da je še kako zanimiva in
vznemirljiva. Teme so povezane z dosežki slovenskih
znanstvenikov, znanstvenim dogajanjem na svetovni ravni
in aktualnimi dogodki.

https://4d.rtvslo.si/oddaja/ugriznimo_znanost/653
45770
UNIVERZA V
LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI (VPIS NA
FAKULTETO) http://www.uni-lj.si/
4
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UNIVERZA V
MARIBORU

UKM

UNIVERZA V MARIBORU (VPIS NA
FAKULTETO)
http://www.um.si/univerza/predstavitev/Strani/def
ault.aspx
UKM – osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v
Mariboru

http://www.ukm.um.si/
VideoLectures.NET – projekt Centra za prenos znanja

VIDEOLECTURES

na področju informacijskih tehnologij na Institutu Jožef
Stefan. Je portal video predavanj za izmenjavo idej in
znanja in največje akademsko online video odlagališče
posnetkov priznanih avtorjev. Veliko vsebin je
računalniških, še posebej rudarjenje podatkov, semantični
splet, strojno učenje in kompleksni sistemi ter drugih s
konferenc po svetu.

WHO IS WHO

http://videolectures.net/
Who is Who – Uradni imenik Evropske unije
http://europa.eu/whoiswho/public/
Združenje slovenskih splošnih knjižnic –

ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH
SPLOŠNIKH
KNJIŽNIC
ZOTKS

ZRS BISTRA PTUJ

izvajajo dejavnosti za širjenje bralne kulture in bralne
pismenosti; domoznansko dejavnost; knjižnice v
domačem kraju; knjižnice izven zidov …

http://zdruzenje-knjiznic.si/
ZOTKS – Zveza za tehnično kulturo Slovenije(mreža za
raziskovanje in znanost)/GIBANJE ZNANOST
MLADINI
http://www.zotks.si/www/portal/sl/
ZRS Bistra Ptuj (znanstveno-raziskovalno
središče)/RAZISKOVALNE NALOGE
http://www.bistra.si/

1 Filozofija. Psihologija

ZOFIJINI
LJUBIMCI

Zofijini ljubimci so društvo za razvoj humanistike, ki
deluje predvsem v Mariboru, na Ptuju pa tudi širše

http://zofijini.net/ (arhiv na: http://zofijini.org/)

3 Družbene vede. Politika. Ekonomija. Pravo. Izobraževanje

DRUŽBOSLOVNE
RAZPRAVE

Družboslovne razprave – odprto dostopna revija s
področja družboslovja (sociologije, komunikologije,
politologije in kulturologije).

http://druzboslovnerazprave.org/sl/
EU – uradno spletišče Evropske unije z osnovnimi
EU

informacijami ter z zadnjimi novicami in podatki o EU.

http://europa.eu/index_sl.htm
Global campaign for EDUCATION – Organizacija
GLOBAL
CAMPAIGN FOR
EDUCATION

in civilno gibanje, ki si prizadeva za kvalitetno,
brezplačno javno šolstvo dosegljivo vsem.

http://www.campaignforeducation.org/en/civilsociety-education-fund?id=23

5

KIZ 2019/20
Jelka Kosi

RS – Spletišče državne uprave z informacijami o
REPUBLIKA
SLOVENIJA
GOV.SI

njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev.
Uradno spletišče Republike Slovenije z aktualnimi
informacijami in storitvami za državljane in podjetnike,
državnimi organi in pozivom državljanov k participaciji s
predlogi za izboljšavo delovanja vlade RS.

http://www.gov.si/
UNESCO – Organizacija Združenih narodov za
UNESCO

VARUH
ČLOVEKOVIH
PRAVIC

izobraževanje, znanost in kulturo. Glavni cilj je prispevati
k miru in varnosti s sodelovanjem državna omenjenih
področjih.

http://en.unesco.org/
Varuh človekovih pravic Slovenije – ali ombudsman
je predstavnik ljudstva in institucija, ki varuje človekove
pravice.

http://www.varuh-rs.si/
5 Matematika. Narovoslovje

BIOLOGIJA NA SPLETU –
BIOLOGIJA NA
SPLET

(Biology Online) je najobsežnejša podatkovna baza
terminov iz biologije. Od leta 2001 je na voljo
profesorjem, študentom in strokovnjakom, ki potrebujejo
odgovore na biološka vprašanja. Ponuja: več kot 75.000
izrazov, novic, spoznanj, odkritij in trendov v biologiji.

https://www.biologyonline.com/
e-UM – Portal interaktivnih e-gradiv za osnovno in srednjo
e-UM

šolo

http://www.e-um.si/
ESFALP – European Schools for a Living Planet
ESFALP

(v sodelovanju z WWF-World Wide Found/Svetovni sklad za
naravo)

FREKFENCA X

http://schools.foralivingplanet.eu/en/menu652/
FREKVENCA X – Val 202. Oddaja o znanosti za
vse starosti.
https://val202.rtvslo.si/frekvencax/
Inštitut Jože Štefan – Poslanstvo Instituta je v

INŠTITUT JOŽE
ŠTFAN

ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju
naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o
življenju.

KEMIJSKI
INŠTITUT
LJUBLJANA
SLOVENIJA

PERIODNI
SISTEM ONLINE

http://www.ijs.si/ijsw/V000/IJS
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija – Kemijski
inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija
na področju kemije in sorodnih disciplin.

http://www.ki.si/
INTERAKTIVNA PREGLEDNICA
ELEMENTOV PERIODNEGA SISTEMA (spletna
strani Royal Society of Chemistry) vsebuje zgodovino,
podkaste, videoposnetke ter posebnosti in novosti v
povezavi s kemijskimi elelmenti iz tabele periodnega
sistema.

https://www.rsc.org/periodic-table
6
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KSEVT – kulturni vesoljski program, institucija, namenjena
KSEVT

kulturalizaciji vesolja.

http://www.ksevt.eu/2015/?page_id=778
6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika

HBP – Human Brain Project (največji
HBP

nevroznanstveni raziskovalni projekt za obdobje 20132023, ki obljublja simulacijo človeških možganov).

https://www.humanbrainproject.eu/participate/jo
bs;jsessionid=1limi81ynyve6mjstxhgz4qn9
MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
(UL MF) – je najstarejši visokošolski izobraževalni in
UL MF

MF UM

znanstveno-raziskovalni zavod na področju medicine,
dentalne medicine in biomedicinskih znanosti v Republiki
Sloveniji. https://www.mf.uni-lj.si/
MEDICINSKA FAKUTETA V MARIBORU (MF UM) –
Ustanovljena je bila leta 2003.

https://www.mf.um.si/si/
The Blue brain project EPFL – razvoj umetnih
THE BLUE BRAIN
PROJECT EPFL

možganov (sodelovanje 1000 najuspešnejših znanstvenikov
sveta)

http://bluebrain.epfl.ch/

7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport

CANKARJEV DOM – slovenski kulturni in kongresni

CANKARJEV DOM

ePREMIERA

IMBD
KINOTEKA

center. S svojimi aktivnostmi na področju kulturnoumetniškega in znanstvenega ustvarjanja krepi in razvija
doseganje duhovne prostosti in bogatenje duhovnega
življenja Slovencev pa tudi drugih obiskovalcev in
sodelujočih v njegovih dejavnostih.
https://www.cd-cc.si/

ePremiera – Spletni portal o filmih in filmkih dogodkih
http://www.premiera.si/zbirka
Imbd – Internetna filmska baza
http://www.imdb.com/chart/top
KINOTEKA – Slovenska kinoteka je filmski muzej, ki s
prikazovanjem, hranjenjem, restavriranjem, objavljanjem
in razstavljanjem filmskega ter obfilmskega gradiva skrbi
za ohranjanje slovenskega filma.
http://www.kinoteka.si/si/default.aspx

MUSEUM OF THE WORD – dostop do muzejev in
MUSEUMS OF
THE WORLD

galerij sveta.

http://www.museum.com/jb/start
MUSEUM.si – Domača stran slovenskih muzejev in galerij.

MUSEUM.SI

Portal ponuja okrog 10.000 predmetov iz številnih muzejev in
galerij.

http://museums.si/
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NARODNA GALERIJA SLOVENIJE – osrednja slovenska
NARODNA
GALERIJA
SLOVENIJE

nacionalna ustanova za starejšo umetnost, ki hrani našo
največjo zbirko likovnih del nastalih med srednjim vekom
in modernizmom. Ustanovljena je bila 1918. leta.

SIGLEDAL

https://www.ng-slo.si/si/
SIGLEDAL.ORG – portal slovenskih gledališč
http://www.veza.sigledal.org/

8 Jezik. Književnost

ARS Jezikovni
pogovori

ARS Jezikovni pogovori – portal RTV SLO z
jezikoslovnimi temami

http://ars.rtvslo.si/jezikovni-pogovori/
Digital Literature – Electronic Literature Collection –
DIGITALNE
LITERATURE

Portal z digitalno literaturo.

http://collection.eliterature.org/
Dnevi poezije in vina na Ptuju – festival, ki je v 16 letih

DNEVI POEZIJE
IN VINA

v Slovenijo pripeljal številne pesnike, nadaljuje s tradicijo
večernih branj in koncertov.

FRANCE
PREŠEREN

pesnikovo biografijo in njegovimi deli

http://www.stihoteka.com/sl/2015/
FRANCE PREŠEREN – uradna spletna stran s
http://www.preseren.net/slo/default.asp
Fran – Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

FRAN

ZRC SAZU

http://www.fran.si/

GREATES AUDIO
BOOKS

Greates Audio Books – portal zvočnic klasične literature
http://www.youtube.com/user/GreatestAudioBook
s/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
JANES – jezikovna analiza nestandardne slovenščine

JANES

(nacionalni razsikovalni projekt (2014/2017), katerega cilj je
zgraditi obširen korpus spletne slovenščine (iz besedil forumov,
blogov, komentarjev na novice in tvitov) s ciljem izdelave
slovarčka spletne slovenščine)

http://nl.ijs.si/janes/
JEZIKANJE – oddaja na RTV SLO – VAL 202: ob petkih
zjutraj (8.00): rubrika o jezikovnih fenomenih

JEZIKANJE

https://val202.rtvslo.si/jezikanje/
Slovenski center PEN ( mednarodno združenje

PEN

književnikov: pesnikov, esejistov in pisateljev/Poets-EssayistsNovelists)– združenje pisateljev, pesnikov in publicistov.

http://www.penslovenia
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PORTAL
SLOVENSKIH
PISATELJEV
101 LANGUAGES

SSKJ

Portal slovenskih pisateljev – društvo se zavzema za
ustvarjalno svobodo, čim boljši položaj slovenske knjige in
uveljavljanje slovenskih pisateljev.

http://www.drustvopisateljev.si/si
101 LANGUAGES – portal za učenje jezikov
http://www.101languages.net/
Slovar slovenskega knjižnega jezika – Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
SPLETNI SLOVARJI – knjižnica z več kot 1000 prosto
SPLETNI
SLOVARJI

dostopnimi slovarji in drugimi prevajalskimi pripomočki za več
kot 40 jezikov

https://evroterm.vlada.si/slovarji

9 Geografija. Biografija. Zgodovina

DIGITALNA ENCIKLOPEDIJA DEDI
DEDI

Omogoča ogled objektov slovenske naravne in kulturne
dediščine. DEDI je bogata digitalna zbirka slovenske
dediščine. Uporabnik lahko soustvarja nove vsebine.

http://dedi.si/
Google Earth – Geografski podatki o svetu na dosegu roke.
GOOGLE EARTH

Z Google Earth se lahko pomaknete kamor koli na Zemlji in si
ogledate satelitske posnetke, zemljevide, relief, zgradbe 3D, od
galaksij v vesolju do kanjonov v oceanih.

http://www.google.com/intl/sl/earth/
Google Maps /Google zemljevid – je spletno kartiranje,
GOOGLE MAPS

ki ponuja satelitske posnetke, zemljevide ulic in ulični pogled in
funkcije, kot so načrtovanje poti, lociranje ustanov in
organizacij. Slike se ne posodabljajo v realnem času, vendar pa
večina slik ni starejših od treh let.

https://www.google.com/maps/
Kamra – domoznanske vsebine, ki jih prispevajo slovenske
KAMRA

knjižnice, arhivi, muzeji in drugi. (Prispevate lahko tudi lastne
spomine). www.kamra.si/

MNZS

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE –
Na ogled eksponati zbrani iz obdobja druge svetovne
vojne do danes iz zgodovine Slovenije.

http://www.muzej-nz.si/si/
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE – Najstarejši in
NARODNI MUZEJ
SLOVENIJE
PMPO
SKUPNOST
MUZEJEV SLO
SVETOVNA
VOJNA 1914-1918

osrednji slovenski muzej. Izjemni predmeti, kot sta situla
z Vač in neandertalčeva piščal – najstarejše glasbilo na
svetu …https://www.nms.si/si/
POKRAJINSKU MUZEJ PTUJ ORMOŽ – skrbi
za kulturno dediščino na območju Spodnjega Podravja

https://pmpo.si/
SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE – delovanje
slovenskih muzejev, publikacije in dejavnosti

http://www.sms-muzeji.si/
Svetovna vojna 1914-1918 – spletno mesto ob 100.
obletnici začetka 1. svetovne vojne (RTV SLO)

http://www.rtvslo.si/1sv
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