
Seznam prosto dostopnih vsebin iz kulturnih, umetniških in 

izobraževalnih ustanov v Sloveniji in po svetu 

V času karantene je čas tudi za obisk muzejev, galerij, prebiranje različne literature, učenje 

novih spretnosti ali pa tujega jezika. Napravili smo seznam domačih in svetovnih kulturnih, 

umetniških in izobraževalnih ustanov, ki ponujajo različne prosto dostopne vsebine (ponekod 

je potrebna le registracija). 

Slovenija: 

 dLib – Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si dostop do digitalnih vsebin s področja 

znanosti, umetnosti in kulture. 

 Kamra – Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 

 E-Emka – 50 brezplačnih elektronskih knjig. 

 Audiobook – Audioknjige na mobilni aplikaciji. 

 Pančkov svet – Pesmice in pravljice v oblaku. 

 Lutkovno gledališče Ljubljana – Predstave na spletu. 

 Mestno gledališče ljubljansko – Predstave na spletu. 

 Učim te – Portal za učiteljice in učitelje. 

 Učim se – Interaktivne naloge za vse razrede osnovne šole. 

 Lilibi – Gradivo za učence od 1. do 3. razreda OŠ. 

 Radovednih pet – Gradivo za učence 4. in 5. razreda OŠ. 

 iRokus in iRokus+ – Gradivo za učence od 6. do 9. razreda OŠ. 

 Znam za več – Interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM. 

 RTV4D – Oddaje, risanke, filmi, prispevki. 

 Vsi (filmi) doma – Slovenski filmski ustvarjalci vam v času razglašene epidemije in v 

duhu gibanja #ostanidoma podarjajo na ogled izbor svojih filmov. 

 E-učbeniki – V različnih projektih je bilo razvitih 41 e-učbenikov. 

 Jazon – Gradiva in navodila za gimnazije. 

 OpenProf e-gradiva – Ponuja večinoma naravoslovne vsebine za srednješolce in 

osnovnošolce v zadnji triadi. Učenec je voden, korak po korak, do končne rešitve. 

 Pravljica o hudobnem zmaju Koronarju – Avtorici Alice Čop in Klára Veselská, 

prevod Alice Čop in Noemi Čop, lektoriranje Nataša Logar, uredila Alice in Kajetan 

Čop. 

  

Svet: 

 Google Arts and Culture – Zbirke iz več kot 2000 muzejev in galerij po svetu. 

 Europeana – Umetniška dela, knjige, video posnetki in glasba iz vse Evrope. 

 The World Digital Library – Svetovna digitalna knjižnica. 

  

 Razširjen seznam povezav do različnih svetovnih ustanov pa najdete tu: Seznam 

http://www.dlib.si/
https://www.kamra.si/
https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68?fbclid=IwAR2U6NB85nf3w1lbcRplGxnlObMWXshfc4x8iZ07dvdLPZuGgebZeDMaCAI
https://www.audibook.si/
https://pancek.si/
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
https://www.mgl.si/sl/novice/gledalisce-na-spletisce/
https://ucimte.com/
https://www.ucimse.com/
https://www.lilibi.si/
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://www.irokus.si/
https://www.irokusplus.si/
https://www.znamzavec.si/
https://4d.rtvslo.si/
https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/
https://eucbeniki.sio.si/
https://jazon.splet.arnes.si/
https://si.openprof.com/wb/
https://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2020/03/ZMAJ__KORONAR.pdf
https://artsandculture.google.com/?hl=en
https://www.europeana.eu/portal/sl
https://www.wdl.org/en/
http://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-resources/?fbclid=IwAR0pZrRIRoUjbu_iVk7KDDDsiOGEBywD8ViDbTThGkKfxC9M-vbhfetUgzM

