
Vsi slovenski kulturni zadetki. Išči.

Kulturnik

Spletno okolje je polno uporabnih vsebin, dostop do njih pa zna biti dogodivščina z nepremostljivimi ovirami. 

Navadno uporabimo splošen iskalnik (npr. Google ali Najdi.si) in se ustavimo pri zadetkih na prvi strani.  

Koliko je med njimi ustreznih vsebin s področja kulture v slovenščini?  

Poizkusite raje s Kulturnikom, ki na enem mestu združuje prek 2000 zanesljivih virov in omogoča: 

 • boljšo dostopnost slovenske kulture na spletu, 
 • lažje in hitrejše iskanje kulturnih vsebin, 
 • uporabnejše zadetke od splošnih iskalnikov.

— Kulturnik za šole, fakultete in knjižnice
Je vaša ustanova prizorišče javnih kulturnih dogodkov? Sporočite nam naslov spletnega mesta, na katerem jih objavljate! 

Če je vir strojno berljiv (RSS/ATOM/XML), ga bomo z veseljem vključili na Kulturnik, da bodo na voljo čim širši javnosti.

 

— Kulturnik za pedagoge
S Kulturnikovo pomočjo lahko popestrite in nadgradite vsebine učnega načrta! Obnese se pri predmetih, kot so 

slovenščina, zgodovina, likovna umetnost, glasba ipd. Vpišite geslo in bogastvo slovenske digitalizirane kulture 

(fotografije, knjige, video, slovarji ...) vam bo na razpolago! Kulturnikov metaiskalnik išče po več kot 30 iskalnikih 

digitalnih zbirkah, ki pokrivajo vsa področja kulturne dediščine in umetnosti. 

 

— Kulturnik za učence, dijake, študente
Pri pripravi seminarskih nalog, predstavitev, pred tekmovanjem za Cankarjevo priznanje ali pri učenju za maturo pride 

Kulturnik še kako prav! Kratkočasne Novice prinašajo raznolike članke iz slovenskih medijev, blogov, podkastov in 

spletnih mest muzejev, gledališč, galerij, knjižnic, kinematografov itn. Vse o Vojni zvezd, Ibsenu, Ivani Kobilca ali punk 

čarovnici, ki ne mara vampov!

— Kako lahko pomagate Kulturniku?
Pomagajte nam, da bo portal postal del šolskega vsakdanjika. Pripravili smo različne pasice in iskalnik, s katerimi 

naš portal lahko zlahka povežete z vašo spletno stranjo. Z veseljem se bomo odzvali tudi vašemu povabilu na 

predstavitev Kulturnika v živo.

Vabimo vas, da se nam oglasite! 
Polona Torkar, urednik@kulturnik.si

http://kulturnik.si


