
KORISTNE KNJIŽNIČNE POVEZAVE 
  

Mini iskalnik za Digitalno knjižnico Slovenije: www.dlib.si 

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s 
področja znanosti, umetnosti in kulture. Je spletni informacijski vir, ki predstavlja bistven 
sestavni del sodobne infrastrukture, potrebne za izobraževalne in 
znanstvenoraziskovalne procese, ter enega od temeljev informacijske družbe. Portal 
dLib.si poleg tega omogoča trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v 
digitalni obliki, s čimer je poskrbljeno, da bo ta ostala dostopna tudi prihodnjim rodovom. 

COBISS +: plus.si.cobiss.net 

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča online dostop do naslednjih baz 
podatkov: 

 skupni katalog knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS 
 lokalne baze podatkov – katalogi knjižnic v sistemu COBISS 
 druge baze podatkov v sistemu COBISS – specializirane baze podatkov, ki so 

del sistema COBISS 
 drugi informacijski viri – tuje in domače specializirane baze podatkov 

COBISS+ je namenjen vsem uporabnikom; raziskovalcem, učencem, študentom, 
staršem, profesorjem, upokojencem … Torej vsakomur, ki išče relevantne informacije ali 
gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo. 

e-knjižnica (online): www.biblos.si/ 

Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in knjižnicami. 

Fran: www.fran.si/ 

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 

Franček: www.franček.si 

Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar 
slovenskega jezika 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani: www.nuk.uni-lj.si 

Varnost na internetu: www.safe.si  

Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije  in njeno 
temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke 
knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in 
nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične 
povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na podlagi posebne pogodbe 
med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja tudi funkcijo 
univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu 
kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo 
poseduje, ter opravlja ustrezno arhivsko dejavnost. 
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