
 
 

Dostop do e-knjig in drugih zanimivih vsebin 
 
Spoštovani učenke in učenci, 
 
ker trenutno ne morete dostopati do knjižničnega gradiva v fizični obliki v naši šolski in mestni 
knjižnici, smo vam pripravili nekaj povezav, kjer lahko dostopate do e-knjig, pravljic in drugih 
zanimivih vsebin. 
 

BRANJE 

 Elektronske knjige si lahko izposodite preko sistema Biblos, ki ga omogočajo splošne 

knjižnice 
 

 Digitalna knjižnica Slovenije (www.dlib.si) že vrsto let ponuja ogromno zbirko 
digitaliziranega in e-gradiva, v veliki meri je prosto dostopno: od  starih časopisov, knjig, 
razglednic, vedut in zemljevidov, pa do sodobnih strokovnih in znanstvenih člankov ter 
publikacij. Še posebej želimo izpostaviti učno gradivo Cankarjevo 
vesolje http://cankar.dlib.si/#event-ivan-cankar in bogate zbirke klasičnih slovenskih 
avtorjev. 

 

 Slovensko leposlovje na spletu:   https://slov.si/iskalniki/slovlit/ 
            Podatkovna zbirka slovenskih leposlovnih besedil na spletu 
 

 Wikivir je eden izmed projektov, ki jih poganja neprofitna fundacija Wikimedia. Projekt 
služi kot odprto skladišče izvornih besedil v katerem koli jeziku (konkretno v tem 
primeru v slovenščini).  Iščete lahko po avtorjih ali njihovih 

delih.    https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran 
 

 Mladinska knjiga vas/nas je razveselila z nekaterimi brezplačnimi e-knjigami, med 

katerimi so tudi Babica barabica, Pika Nogavička, Absolutno resnični dnevnik Indijanca s 
polovičnim delovnim časom, Dnevnik Ane Frank, Na begu,.. in številne druge 

            https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68?fbclid=IwAR0QCQz-          
ZucQSD82_Raw_XtbDruuWOrWCiC_HXgSe6uhw1r_K-o7RmDeimo 
 

 Založba Zala – V času izrednih razmer zaradi novega virusa vam brezplačno ponujamo 
nekatere e-knjige 

            https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/ 
 

 Digitalna zbirka poučnih interaktivnih pravljic za otroke, ki je nastala v sodelovanju s 
priznanimi otroškimi pisatelji, ilustratorji in razvojnim psihologom. 

            https://eknjige-junior.si/ 

 Elektronski viri na spletni strani Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru 

http://www.kp.sik.si/elektronski-viri-191 

 

ZVOČNE KNJIGE 

Brezplačne zvočne knjige lahko poslušate preko  

 

 aplikacije Audibook: http://app.audibook.si  (90 dni brezplačnega dostopa!) 
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 Lahkonočnice. Pravljice za otroke lahko poslušate na tej 

povezavi: https://www.lahkonocnice.si/ 

 Pravljice za otroke (RTV SLO): https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice 

 

LUTKOVNE IN DRAMSKE PREDSTAVE 

Lutkovno gledališče Ljubljana je v času samoizolacije omogočilo ogled svojih lutkovnih in 

dramskih predstav na daljavo. 
Vabljeni k ogledu: 

 dramske predstave za starejše devetošolce Vihar v glavi in 

 lutkovne predstave  za najmlajše Ti loviš … 
  

POUČNO – ODDAJE, VIDEOPOSNETKI, SPLETNE 
STRANI,… 
Na spletu si lahko ogledate poučne oddaje, ki vam bodo olajšale in poglobile razumevanje snovi 
ali pa vam bodo vzbudile zanimanje in radovednost. 
 

 Otroški program – Čebelice  https://4d.rtvslo.si/arhiv/%C4%8Debelice 
 

 Oddaja Lahko noč, otroci    https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice 
            Infodrom    https://4d.rtvslo.si/arhiv/infodrom 
            Male sive celice   https://4d.rtvslo.si/arhiv/male%20sive%20celice 
 

 Virtualna HIŠA EKSPERIMENTOV       https://www.he.si/ 
 

 Slovenski knjižnično muzejski mega kviz  – MEGA kviz lahko rešujete od 21. 
oktobra 2019 do 15. maja 2020.  Kviz je primeren predvsem za učence drugega in 
tretjega triletja osnovne šole. 

             https://www.megakviz.si/novice/       Letošnja tema je: Vodnik po sledovih besed 
 

 Virtualni sprehod po Narodni galeriji v LJ     https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/749 
 
 
Muzeje ali galerijo lahko v današnjih časih obiščemo tudi seveda virtualno. Spodnjih 12 svetovno 
znanih muzejev vam ponuja obisk in oglede njihovih zbirk na daljavo: 

 Guggenheimov muzej, New York 

 British Museum, London 

 National Gallery of Art, Washington, D. C. 

 Musée d’Orsay, Pariz 

 National Museum of Modern and Contemporary Art, Seul 

 Pergamonmuseum, Berlin 

 Rijksmuseum, Amsterdam 

 Van Goghov muzej, Amsterdam 

 Paul Getty Museum, Los Angeles 

 Galerija Uffizi, Firence 
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 MASP, São Paulo 

 Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México 
 
 

 Za ljubitelje zgodovine: www.kamra.si – digitalizirana kulturna dediščina slovenskih 

pokrajin 
  
 
 
Pri branju, poslušanju in raziskovanju vam želiva obilo užitka.  
 
Bodite radovedni in bodite zdravi. 
 
knjižničarki  
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