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PREGLED INTERNETNIH VIROV[3] 
PROSTO DOSTOPNEGA ŠTUDIJSKEGA GRADIVA 

(GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJA) 
 

 

 

 

Tretja izdaja PRIVIR-a prinaša nekaj novih internetnih virov, ki jih prejšnja 

izdaja še ni vsebovala. Tokrat v znatno manjšem številu, saj smo v dveh 

prejšnjih izdajah že zajeli veliko ključnih digitalnih zbirk, portalov in 

repozitorijev. Tako je prejšnja verzija (PRIVIR 2) še vedno temeljni pregled 

internetnih virov prosto dostopnega študijskega gradiva na področju gledališča, 

radia, filma in televizije, ki je lahko zanimivo za naše pedagoge, študente in 

druge uporabnike Centra za teatrologijo in filmologijo, PRIVIR 3 pa je zgolj 

njegova dopolnitev.  

 

Hvala vsem, ki ste nam posredovali informacije in predloge, vašega sodelovanja 

bom veseli tudi v prihodnje. Še vedno nam lahko pišete na elektronske naslove: 

 

Knjižnica: bojana.bajec@agrft.uni-lj.si in silva.bandelj@agrft.uni-lj.si   

Gledališki arhiv in dokumentacija: simona.jeselnik@agrft.uni-lj.si 

Filmski arhiv in dokumentacija: miha.grum@agrft.uni-lj.si 

 

Na te naslove nam lahko pišete tudi glede vseh drugih zadev, ki so tudi sicer 

povezane s knjižničnimi in arhivskimi zbirkami CTF. 

 

 

Vaši CTF-jevci: 

  

Bojana Bajec, Silva Bandelj, Miha Grum, Simona Ješelnik in  

predstojnik izr. prof. dr. Aldo Milohnić   

 

 
        [PRIVIR – tretja izdaja – 10. 4. 2020] 
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SLOVENSKI VIRI 
 

 

Digitalna knjižnica NUK 
 

NUK ponuja številne možnosti za brezplačni dostop do digitalnega in digitaliziranega gradiva 

na daljavo. V ta namen je zelo priročna Digitalna knjižnica: 

https://www.nuk.uni-lj.si/viri/katalogi → Informacijski viri → Digitalna knjižnica 

 

NOVOSTI: 

 

dLib.si – Digitalna knjižnica Slovenije 
 

http://www.dlib.si/ (direktna povezava)    

Dobra novica iz NUK-a: s časopisno hišo Delo so se dogovorili, da velik del njihovih 

preteklih izdaj, ki jih NUK hrani na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, v času epidemije 

ponudijo tudi v prostem dostopu. Vsi uporabniki lahko brez omejitev v tem času berejo 

naslednje časnike in revije: Delo (1959–1999), Ljudska pravica (1934–1959), Petkov teden 

(1986–1990), Slovenski poročevalec (1938–1959), Sobotna priloga (1967–1999), Tedenska 

tribuna (1953–1973), Tovariš (1945–1973), Vikend magazin (1990–1994). Sedaj je v prostem 

dostopu skupno okoli 30.000 digitalnih vsebin, ki so bile doslej dostopne le v prostorih NUK-

a. 

 

Mrežnik – vstopni portal do e-virov 
Omogoča dostop do različnih baz podatkov. Nekateri viri so prosto dostopni, drugi so dostopni preko 

oddaljenega dostopa. Za vire, kjer je omogočen oddaljeni dostop, se je potrebno prijaviti s svojo 

uporabniško številko (lahko tudi z vpisno številko študenta) in geslom. Če gesla nimate urejenega ali 

ste ga pozabili, se obrnite na eno izmed strokovnih sodelavk knjižnice, da vam ga uredi. 

 

Iz NUK-a sporočajo, da so dobili testni dostop (z veljavnostjo do 31. maja) do štirih zbirk 

založbe Bloomsbury. Oddaljen dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v 

Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK-a. 

 

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/sreen-studies 

Screen Studies je elektronski vir namenjen študiju in raziskovanju filma. 

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/bloomsbury-collections 

Bloomsbury Collections je zbirka več kot 6000 knjig s področja humanistike in družboslovja. 

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/bloomsbury-cultural-history 

Bloomsbury Cultural History je zbirka različnih vsebin (slike, knjige), ki so namenjene 

študiju in raziskovanju kulturne zgodovine. 

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/bloomsbury-education-and-childhood-studies 

Bloomsbury Education and Childhood Studies je elektronski vir, ki ponuja sistematičen in 

izčrpen pregled otroštva in izobraževanja po svetu. 

 

Še tri pridobitve Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (tudi v tem primeru je 

oddaljen dostop omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic 

Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK-a): 

 

https://www.nuk.uni-lj.si/viri/katalogi
http://www.dlib.si/
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/sreen-studies
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/bloomsbury-collections
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/bloomsbury-cultural-history
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/bloomsbury-education-and-childhood-studies
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https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/the-mit-press-direct 

CTK je pridobila testni dostop do elektronske zbirke The MIT Press Direct, ki vsebuje več kot 

2.500 knjig z različnih področij, med njimi tudi umetnost, arhitektura, filozofija, humanistika, 

družboslovje. 

 

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/jstor 

CTK je pridobila tudi razširjen dostop do vsebin digitalne zbirke JSTOR. Uporabniki lahko 

sedaj dostopajo do vseh arhivskih in tekočih zbirk revij (npr. Asian Theatre Journal, The 

Drama Review, Theatre Journal, Performance Art Journal, Shakespeare Quarterly, Film 

Comment, Film Quarterly itn.) ter do približno 35.000 knjig nekaterih založb. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LUYMbIrvVBm5kU_IcTNGPUufoVwtKiy9lbiVqyi

-now/edit#gid=0 

Poleg tega CTK na GoogleDoc sproti dopolnjuje seznam prosto dostopnih virov, najnovejša 

pridobitev je kakovostna zbirka založbe Cambridge University Press.  

 

 

 

TUJI VIRI 
 

 

Zbrana dela W. Shakespeara 
 

http://shakespeare.mit.edu/  

Omogoča dostop do Shakespearovih zbranih del. 

 

Združenje berlinskih javnih knjižnic 
 

https://www.voebb.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&noRedir&sp=SPR

OD00&sp=SWI01000135 

Združenje prispeva trimesečno brezplačno članarino, kar omogoča dostop do nekaterih knjig, 

avdio knjig in filmov. Ogled je možen ob predhodni namestitvi brezplačnega Microsoftovega 

programa OverDrive. 

 

Hrvaški kulturni časopisi 
 

https://gkr.hr/Magazin/Digitalni-gust/Online-kultura-izbor-11-hrvatskih-kulturnih-casopisa-i-

novina-dostupnih-odmah-i-to-besplatno 

Kratke predstavitve in povezave na enajst hrvaških kulturnih časopisov (film, gledališče, 

vizualna umetnost, arhitektura, književnost itn.), ki omogočajo prost dostop do svojih izdaj. 

 

Hrvaški filmski viri 
 

http://www.croatian.film/en/ 

Platforma Croatian Film ponuja bogat izbor kratkih igranih filmov z angleškimi podnapisi. 

https://hrti.hrt.hr/home 

Hrvaška radiotelevizija (HRT) ponuja kakovosten nabor igrane, dokumentarne in mladinske 

produkcije, potrebna je le registracija. 

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/the-mit-press-direct
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/vir/jstor
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LUYMbIrvVBm5kU_IcTNGPUufoVwtKiy9lbiVqyi-now/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LUYMbIrvVBm5kU_IcTNGPUufoVwtKiy9lbiVqyi-now/edit#gid=0
http://shakespeare.mit.edu/
https://www.voebb.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&noRedir&sp=SPROD00&sp=SWI01000135
https://www.voebb.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&noRedir&sp=SPROD00&sp=SWI01000135
https://gkr.hr/Magazin/Digitalni-gust/Online-kultura-izbor-11-hrvatskih-kulturnih-casopisa-i-novina-dostupnih-odmah-i-to-besplatno
https://gkr.hr/Magazin/Digitalni-gust/Online-kultura-izbor-11-hrvatskih-kulturnih-casopisa-i-novina-dostupnih-odmah-i-to-besplatno
http://www.croatian.film/en/
https://hrti.hrt.hr/home
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Filmska ponudba Youtube 
 

StarMediaEN in Mosfilm ponujata brezplačen ogled ruskih filmov. Pripravljeni pa so tudi 

seznami prosto dostopnih filmov, npr. evroazijski filmi, poljski filmi, filmi 50-ih in 60-ih let, 

azijski filmi. 
 

Podcasti – razprave o filmski umetnosti 
 

Uporabniki lahko poslušajo razprave o novi filmski produkciji filmspotting, o zgodovini 

Hollywooda na You must remember this, o scenaristiki na Scripnotes, o filmih in aktualnem 

filmskem dogajanju na BBC-jevem Kermode and Mayo's Film Review, o filmskih klasikah 

na The Rewatchables, o Hollywoodu skozi oči igralcev manjših vlog na I Was There Too,  

Classic cinema online ponuja zanimiv pregled in brezplačen ogled klasičnih filmov. 

 

 
 

PREDLOGI NAŠIH ŠTUDENTOV: 
 

 

Zbirka knjig na Google Drive 
 
»Pozdravljam idejo PRIVIR-a, ob tem pa sem pomislil, da bi dodal svojo zbirko e-knjig o 

gledališki teoriji, ki sem jo do sedaj zbral. Na linku 

https://drive.google.com/open?id=1oTmWKp2QnzK0GnlZoY2uvgca9OwWyHNH 

boste našli naslednje knjige: 

- Routledge Handbook on Asian Theatre 

- Routledge Handbook on Commedia dell' Arte 

- Routledge Handbook on Dramaturgy 

- Routledge Handbook on Theatre and Performance Studies (E. F. Lichte) 

- Routledge Handbook on Puppetry and Material Performance 

- 50 Key directors  

- Five Minute Writer 

- Dada, Surrealism and their heritage 

ter zbirko Routledge Performance Practitioners, v kateri se nahajajo knjige o pomembnih 

režiserjih (biografija, njihove prakse, teorija in praktične vaje za preizkus le-teh): Halprin, 

Mnouchkine, Brecht, Decroux, Barba, Tatsumi & Kazuo, Copeau, Grotowski, Littlewood, 

Stanislavski, Abramović, Wigman, Čehov, Bausch, Lepage, Wilson, Laban, Meyerhold.  

Upam, da komu pride prav ali sedaj ali pa kasneje v času študija.« 

 

Mestna knjižnica Ljubljana – izposoja študijskega gradiva po pošti 
 

https://www.mklj.si/novice/item/22518-izposoja-studijskega-gradiva-po-posti 

Študenti so opazili novico na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana in nam sporočili, da od 

7. aprila Knjižnica Otona Župančiča omogoča svojim članom dostavo knjižničnega gradiva 

po pošti. Storitev je omejena na študijsko literaturo in leposlovje, ki je del učnega načrta. 

Naročite lahko do pet naslovov študijske literature hkrati. Uporabnik mora plačati strošek 

dostave po ceniku Pošte Slovenije. Izposojeno študijsko gradivo vrnete, ko bodo knjižnice 

ponovno odprte. 

https://www.youtube.com/channel/UCuSx-lf2ft7hPceGVNHybOw
https://www.youtube.com/user/mosfilm
https://www.youtube.com/watch?v=7DZeORHBlX4&list=PL2I1Gl32x39ziuO_YBx7rgoYfybFkZuur
https://www.youtube.com/watch?v=3L1SCIwXllA&list=PL2I1Gl32x39yi_basFvV14dn0bhIyKSMa
https://www.youtube.com/watch?v=BzIu7_IiCLY&list=PL2I1Gl32x39xRHJdWPHpyyECepmD64ZLz&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=saTOmPKhItY&list=PL2I1Gl32x39wXfa2TCPS9v4vTyN6HP7dO
https://www.filmspotting.net/
http://www.youmustrememberthispodcast.com/
https://johnaugust.com/scriptnotes
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00lvdrj
https://www.theringer.com/the-rewatchables
https://www.earwolf.com/show/i-was-there-too/
http://www.classiccinemaonline.com/
https://drive.google.com/open?id=1oTmWKp2QnzK0GnlZoY2uvgca9OwWyHNH
https://www.mklj.si/novice/item/22518-izposoja-studijskega-gradiva-po-posti

