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ди ги тал на би бли о те ка сло ве-
ни је (http://www.dlib.si) је мре жни 
ин фор ма ци о ни пор тал за упра-
вља ње зна њем. Оваj пор тал ну ди 
бес плат но пре тра жи ва ње и сло бо-
дан при ступ ди ги тал ним са др жа-
ји ма без ика квих огра ни че ња. ко-
ри сни ци мо гу пре тра жи ва ти бо гат 
са др жај ове би бли о те ке: часописe, 
књигe, рукописe, мапe, фо то гра-
фи је, му зи ку и при руч ни ке. Пре-
тра жу је се по би бли о граф ским 
по да ци ма као што су на при мер 
на зив де ла, аутор и слич но. цео 
са др жај ди ги тал не библиоте кe до-
сту пан je у пу ном тек сту. ако је 
књи га штам па на пре 1945. го ди-
не, и ни је до ступ на пре ко пор та ла 

dLib.si, мо же се на ру чи ти ди ги-
тал на ко пи ја књи ге пре ко ме ђу на-
род ног сер ви са е-књи ге на зах тев. 

ди ги тал на би бли о те ка сло ве-
ни је део је На род не и уни вер зи-
тет ске би бли о те ке у Љу бља ни (Na-
rod na in uni verz na knji žni ca). Овај 
про је кат пр ви пут је био пред ста-
вљен јав но сти 2005. го ди не. део је 
и европ ске би бли о те ке, за јед нич-
ког про јек та европ скик на ци о нал-
них би бли о те ка. На ме њен је сви ма 
ко ји ко ри сте Ин тер нет, а на ро чи то 
је ко ри стан ис тра жи ва чи ма и на-
уч ним рад ни ци ма јер им ну ди ве-
ли ку вир ту ел ну ко лек ци ју ко ја по-
кри ва раз ли чи те на уч не обла сти. 
ка да се ко ри сти са др жај ди ги тал-
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не би бли о те ке пре ко dLib.si пор та ла мо ра ју се 
по што ва ти аутор ска и срод на пра ва. 

По сто ја ње ове ди ги тал не би бли о те ка је ве-
о ма ва жно јер се на јед ном ме сту мо гу пре-
гле да ти све збир ке ак ту ел них ин фор ма ци ја и 
објек ти сло ве нач ке кул тур не ба шти не, ко ји су 
по хра ње ни у NUK-у и дру гим сло ве нач ким 
би бли о те ка ма. Про је кат је до при нео ши ре њу 
сло ве нач ког је зи ка, кул ту ре, на у ке и умет но-
сти. Фи нан си ран је од стра не ми ни стар ства 
за кул ту ру, ми ни стар ства за ви со ко школ ство, 
на у ку и тех но ло ги ју и Нор ве шке вла де. ци-
ље ви ди ги тал не би бли о те ке су да по бољ ша 
до ступ ност ин фор ма ци ја ма, по ве ћа при сут-
ност сло ве нач ког је зи ка и про це нат упо тре-
бе ин фор ма циј ских из во ра у би бли о те ка ма и 
дру гим ин сти ту ци ја ма из обла сти кул ту ре и 
обра зо ва ња, раз ви ја са рад њу са дру гим би-
бли о те ка ма, ис тра је на трај ном чу ва њу сло ве-
нач ке кул тур не ба шти не (slovenikе). 

кра јем 2009. го ди не ре зул та ти ства ра ња ди-
ги тал не би бли о те ке су ве о ма ви дљи ви. Ор га ни-
за ци ја по сла те кла је у три фа зе: по зајм љи ва ње 
гра ђе, по хра њи ва ње и ди стри бу ци ја. ди ги тал на 
би бли о те ка сло ве ни је ор га ни зо ва на је да при-
ку пља из вор ну ана лог ну гра ђу ко ју пре тва ра 
из ана лог ног об ли ка у ди ги тал ни об лик, као и 
из вор ну ди ги тал ну гра ђу. за по тре бе по хра њи-
ва ња ди ги тал ног са др жа ја раз ви ја ди ги тал ни 
ар хив, на ме њен по хра њи ва њу це ло куп не са др-
жи не ди ги тал не збир ке сло ве ни ке. ди стри бу-
ци ја са др жи не од ви ја се пре ко мре жног пор та-
ла, ко ји се ко ри сти у скла ду са смер ни ца ма за 
е-до ступ ност. тех но ло шка ре ше ња пор та ла за-
сно ва на су на им пле мен та ци ји про то ко ла Open 
Archive Initiative(ОАI), ауто мат ском пре у зи ма-
њу по да та ка из ло кал не ба зе CO BISS и ме та по-
да ци ма у мо де лу Du blin Co re-а. 

Пред но сти ди ги тал не би бли о те ке су:
1. јед но ста ван и брз при ступ до струч не и 

на уч не ли те ра ту ре
2. ве ћа ви дљи вост ра до ва сло ве нач ких на-

уч ни ка и стра жи ва ча

3. се ман тич ка по ве за ност ме ђу раз ли чи-
тим са др жа ји ма

4. до ступ до из вор них на уч них са др жа ја 
ко ји су на дру ги на чин те шко до ступ ни а пред-
ста вља ју бо га ту кул тур ну и на уч ну ба шти ну

5. про на ла же ње до ку ме на та у мре жном 
окру же њу

6. по де ша ва ње пре тра жи ва ња по тре ба ма 
на уч но-ис тра жи вач ких рад ни ка

ди ги тал на би бли о те ка сло ве ни је са др жи:
1. сло ве нач ку би бли о гра фи ју
Штам па на сло ве нач ка би бли о гра фи ја у 

упо тре би је од 1945. го ди не, па све до пре не-
ко ли ко го ди на, као и вер зи ја на CD-ро му. да 
би сте је ко ри сти ли мо ра ли сте до ћи у би бли-
о те ку, а са да је си ту а ци ја про ме ње на. мо же те 
је ко ри сти ти пу тем Ин тер не та кад год же ли те. 
са др жи 70.000 за пи са ра до ва ко је су из да ли 
сло ве нач ки из да ва чи, на сло ве нач ком је зи ку 
или је аутор сло ве нач ког по ре кла. 

2. сло ве нач ку ре тро спек тив ну би бли о гра-
фи ју чла на ка

Ова ба за по да та ка омо гу ћа ва ко ри шће ње 
ра не сло ве нач ке пе ри о ди ке. би бли о гра фи-
ја чла на ка са др жи би бли о граф ске за пи се за 
све члан ке пу бли ко ва не у пр вим сло ве нач ким 
но ви на ма Lu blan ske no vi ce (1797-1800), и у 
дру гим но ви на ма штам па ним до кра ја дру гог 
свет ског ра та. би бли о гра фи ја са др жи 300.000 
чла на ка са те ри то ри је да на шње сло ве ни је у 
пе ри о ду 1797-1945.

3. ста ре ма пе са те ри то ри је сло ве ни је
ко лек ци ја са др жи ма пе ко је да ти ра ју од 

16. до 19. ве ка, и ве о ма су ва жне за на ци о нал-
ну иден ти фи ка ци ју и кул тур ну ба шти ну. у 
ко лек ци ји се на ла зи 50 ма па сло ве нач ке те ри-
ти ри је на ста лих у пе ри о ду 1548-1924, као и 
15 пла но ва гла вог гра да Љу бља не из пе ри о да 
1800-1950.

4. ко лек ци ју пор тре та по зна тих сло ве на ца
Ова ко лек ци ја са др жи пре ко 900 пор тре та, 

раз глед ни ца и цр те жа по зна тих сло ве нач ких 
пи са ца, умет ни ка, на уч ни ка, сли ка ра. ме ђу 
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њи ма су Иван цан кар, Отон жу пан чич, Фран-
це Пре шерн и дру ги.

5. ко пи та ре ву ко лек ци ју
Ова ко лек ци ја са др жи 13.300 ске ни ра них 

стра на из 34 сред њо ве ков на ру ко пи са, на ста-
ро сло вен ском је зи ку, гла го љи ци и ћи ри ли ци. 
у ко лек ци ји се на ла зе 22 срп ска ћи ри лич на 
ру ко пи са из ср би је, 13-15. век, 1 ћи ри лич ни 
ру ко пис из бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке 
ма ке до ни је, 13. век, 5 бу гар ских ћи ри лич них 
ру ко пи са из 13-15. ве ка, 1 ру ко пис гла го љи це 
из Хр ват ске, 13 век и мно ги дру ги. 

6. за пи се ста ре сло ве нач ке му зи ке
Ова ко лек ци ја са др жи 100 звуч них за пи-

са со ло пе ва ча и ан сам бла из вре ме на дру гог 
свет ског ра та. углав ном је реч о ет но му зи ци 
и де ли мич но не ким ху мо ри стич ким сце на ма 
са пе ва њем. 

7. те ку ће днев не но ви не – у при пре ми
у при пре ми је ди ги та ли за ци ја те ку ћих 

днев них сло ве нач ких но ви на у пу ном тек сту. 
Ова ба за мо ћи ће да се ко ри сти на три на чи на: 
да би се пре гле да ле днев не но ви не од ко ри ца 
до ко ри ца, да се чи та ју но ви не у пу ном тек сту 

и да се пре тра жу ју пу ни тек сто ви и би бли о-
граф ски по да ци. 

8. Ли цен ци ра не ба зе по да та ка
Го ди на ма је Нук ну дио раз ли чит при ступ 

по да ци ма ли цен ци ра них ба за по да та ка пре-
ко адре се http://nuk.uni-lj.si/nuk/mre znik.html. 
да нас су сви из во ри до ступ ни пре ко је дин-
стве ног пор та ла dLIB. si.

као по сред ник ко ји по кри ва отво рен при-
ступ ди ги тал ном са др жа ју, ди ги тал на би бли-
о те ка оста је, а све ви ше она по ста је и кључ ни 
фак тор у де мо кра ти за ци ји дру штва и осно ва 
ње го вог на прет ка. 


