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Projekt EODOPEN

▪ Trajanje projekta: 1. 11. 2019–31. 10. 2024

▪ Konzorcij projekta: 15 partnerjev iz 11 evropskih držav

▪ Financer: Evropska komisija, Program Ustvarjalna Evropa, EACEA 34/2018

www.eodopen.eu

www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/o_projektu

Problemi, ki jih naslavlja projekt:

▪ večina tiskanih publikacij, ustvarjenih v 20. in 21. stoletju, je avtorsko 

zaščitenih → pridobivanje dovoljenj za digitalizacijo in prosto objavo;

▪ digitalizirane publikacije so običajno dostopne v PDF formatu, ki ni prijazen 

uporabi na mobilnih napravah → prilagajanje novejšim formatom;

▪ digitalizirane publikacije niso dostopne v formatih, ki so prilagodljivi potrebam 

slepih in slabovidnih uporabnikov → prilagajanje potrebam.

2

http://www.eodopen.eu/
http://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/o_projektu


NUK v sklopu projekta

▪ NUK v sklopu projekta vodi delovno 

skupino: Dostavne oblike digitaliziranega

gradiva za posebne namene

▪ Aktivnosti skupine: 

1. Razvoj smernic in priporočil za 

dostopne formate

2. Evalvacija izbranih datotečnih 

formatov in rešitve za implementacijo 

3. Priprava učnega gradiva o 

alternativnih formatih za usposabljanje 

knjižničarjev
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https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8HF207XU


Dostopnost digitalnega gradiva
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NAPRAVA

• telefon

• tablica

• bralnik

• računalnik
PLATFORMA

• spletna stran

• digitalna knjižnica

• aplikacija/program za 
branje

• ...

FORMAT

• PDF

• EPUB

• Mp3, DAISY

• ...

PODPORNA 
TEHNOLOGIJA

DOSTOPNOST 

GRADIVA

• sinteza govora

• brajeva vrstica

• ...



Postopki digitalizacije

▪ priprava gradiva na digitalizacijo 

▪ avtorske pravice

▪ zajem oziroma preslikava gradiva v digitalno obliko

▪ vnos metapodatkov

▪ obdelava skenogramov

▪ optična prepoznava znakov (OCR) 

▪ izdelan dostavni format (pretežno PDF)

▪ postprodukcija ali prilagajanje končnega formata

Kvaliteta končnega rezultata digitalizacije?

5

CC0 1.0



Format EPUB

▪ Formati naj bodo čim širše dostopni na 

raznih napravah, brani s pomočjo raznih 

programov ali aplikacij in podpirajo rabo 

podporne tehnologije. 

▪ NUK v okviru projekta EODOPEN od leta 

2021 ustvarja testno zbirko prilagojenih 

digitaliziranih del v formatu EPUB.

▪ Trenutno število publikacij: 17 (nov. 2022)

▪ Ob izdelavi se upošteva standarde in 

priporočila ter preverja dostopnost.

▪ Omogočena personalizacija in vizualne 

prilagoditve besedila. 

▪ Dostop do del: www.dlib.si/sh/93BBB6D9

▪ Več o prilagajanju v format EPUB: 

https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/epub
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Primer publikacije v PDF
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Primer publikacije v EPUB



Hvala za vašo pozornost.

Andreja Hari
andreja.hari@nuk.uni-lj.si

01 2001 119
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Ustvarjajmo dostopne publikacije za vsakogar!
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