Digitalna knjižnica
Pedagoškega inštituta

Digitalna uredniško-založniška
platforma za izdajanje prostodostopne
znanstvene literature v slovenščini in
tujih jezikih
Zasnova, razvoj, implementacija in
oskrbovanje; lastnik “know-howa”:
doc. dr. Jonatan Vinkler
Dimicilna ustanova: Pedagoški inštitut,
Gerbičeva 62, SI-1000, Ljubljana
Tipi izdaj: 1) znanstvene monografije;
2) znanstvenokritične izdaje slovstva in
virov; 3) univerzitetni učbeniki in
priročniki; 4) strokovne monografije
Uredniški odbor: dr. Igor Ž. Žagar, dr.
Jonatan Vinkler, dr. Janja Žmavc, dr.
Alenka Gril

Pravni status izdaj: prosto dostopne
(slovenska licenca Creative Commons
2.5) in brezplačne izdaje
Tipa distribucij: 1) spletna (pdf,
flipbook); 2) CD (75 brezplačnih
izvodov za avtorja, javnosti in izbrane
knjižnice)
Zbirke: 1) Dissertationes (znanstvene
monografije); 2) Clavis litterarum
slovnicarum (znanstvenokritične izdaje
slovstva in virov); 3) Compendia
(univerzitetni učbeniki in priročniki); 4)
Documenta (strokovne monografije); 5) kot
“corpus separatum” Zbrana dela Primoža
Trubarja (jesen 2010)

Vključevanje v repozitorije in digitalne
knjižnice: 1) Digitalna knjižnica
Slovenije – dLib > Europeana (vse
izdaje); 2) SIStory (posamezne izdaje

Prednosti pred tiskano izdajo:
1) nizki stroški za izdajo “na ključ” (do 500
EUR brez DDV na izdajo)
2) kratek inkubacijski čas (7-12 dni od
oddaje besedila do izida);
3) dodatne vsebinske možnosti (načeloma
neomejena dolžina in neomejeno število
likovne opreme v barvah);
4) globalna distribucija

Čas delovanja Digitalne knjižnice: 14
mesecev (od avgusta 2009)
Število izdaj: 14 (11 monografij, 1
univerzitetni učbenik, 1 priročnik in ena
strokovna monografija; 8 izdaj v
pripravi)
Referenčni avtorji, ki so objavili v Digitalni
knjižnici: prof. dr. Oswald Ducrot, dr.
Darko Štrajn, dr. Aleš Gabrič, zasl. prof.
dr. Primož Kuret (v pripravi) ...

Gonilo Digitalne knjižnice: poseben
celovit uredniško-založniško-izdajateljski
“postopkovnik”, ki je avtorsko delo in
last Jonatana Vinklerja
Uredniška politika: objavljanje znanstveno
relevantnih besedil v času, krajšem od
običajnega za branžo, po najvišji mogoči
kvaliteti in s stroški, ki so radikalno nižji od
običajnih v branži. Pogoj za objavo v DK
ni subvencija, temveč zgolj in samo
znanstvena relevantnost.
Struktura izdaj: izdaje v DK so popolni
elektronski ekvivalent tiskani znanstveni
knjigi in vsebujejo vse topogledne
bibliometrične parametre (ustaljen format in
design zbirke, popoln kolofon z navedbo dveh
recenzentov, aparat, povzetki, viri in
literatura, kazala, indeksi ...). Vsaki objavi
prehodi recenzentski postopek s strani dveh, v
stroki uveljavljenih recenzentov

Dostop do izdaj:
1) spletna stran Pedagoškega inštituta
(http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.as
px?id=27);
2) dLib; 3) SIStory; 4) izbrane knjižnice
(CD distribucija)
Obveščanje javnosti o novih izdajah:
1) portal in e-pošta Pedagoškega
inštituta; 2) dLib; 3) socialni omrežji
Facebook in Twitter
Informacije o DK: 1) spletna stran
Pedagoškega inštituta; 2) slovenska
Wikipedija
KONTAKTI IN INFORMACIJE:
jonatan.vinkler@gmail.com

Izdajamo tudi brez subvencije!

