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Pretekli projekti in trenutno stanje

Predhodna projekta:

▪ Digitisation on Demand (DoD) - 1. 10. 2006−31. 3. 2008,

▪ EOD - e-knjige po naročilu - 1. 5. 2009−30. 4. 2014.

Trenutno stanje (izvajanje storitve EOD):

▪ naročanje digitalizacije gradiva iz kataloga NUK za dela do leta 

1900;

▪ tisk po naročilu za digitalizirano gradivo;

▪ avtorske pravice so urejene (večinoma potekle);

▪ dostavni formati e-gradiva: PDF (OCR), TXT.
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E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva

za evropske uporabnike spleta

Trajanje projekta: 1. 11. 2019–30. 10. 2023

Nosilec: Univerza v Innsbrucku (Avstrija)

Konzorcij projekta: 15 partnerjev iz 11 evropskih držav: 

Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, 

Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska.

Financer: Evropska komisija, Program Ustvarjalna Evropa, 

EACEA 34/2018

EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening

Publications for European Netizens



5/31/2021

4

Problemi, ki jih naslavlja projekt:

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

je avtorsko zaščitenih;

▪ digitalizirane publikacije so običajno dostopne v PDF

formatu, ki ni prijazen uporabi na mobilnih napravah;

▪ digitalizirane publikacije niso dostopne v formatih, ki so 

prilagodljivi potrebam slepih in slabovidnih uporabnikov.

EODOPEN
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Cilji projekta EODOPEN:

▪ digitalizacija novejših publikacij;

▪ dialog z uporabniki, organizacijami, institucijami - kaj

želijo, da digitaliziramo;

▪ razvoj modela za pridobivanje avtorskih pravic za 

digitalizacijo novejših publikacij;

▪ smernice za pripravo alternativnih dostopnih formatov

(mobilne naprave, potrebe slepih in slabovidnih);

▪ skupni portal.

EODOPEN

CC0 1.0
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Delovne skupine

WG1: Projektni management

WG2: Diseminacija

WG3: Evalvacija

WG4: Dostavne oblike 

digitaliziranega gradiva za 

posebne namene (NUK)

WG5: Avtorske pravice

WG6: Orodje za dokumentiranje 

razčiščevanja AP 

WG7: Skupni portal



5/31/2021

7

WG5: Avtorske pravice

Razčiščevanje AP

▪ Avtorji, soavtorji, prevajalci, 

fotografi itd., dediči in založniki

▪ Iskanje podatkov: 

Podatkovne zbirke, kulturne in druge 

ustanove, publikacije, splet, 

Avtorska agencija za Slovenijo, 

okrajna in okrožna sodišča, 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, 

sodelavci iz stroke (tudi tujina), 

telefonski klici, elektronska pošta itd. 

Težave

▪ Zamuden proces:

Iskanje podatkov, iskanje kontaktov, 

čakanje na odziv, več soavtorjev in/ali

dedičev, pošiljanje dogovorov po 

navadni pošti. 

→Od prejetega predloga do realizacije 

digitalizacije lahko minejo meseci.

▪ Neodzivnost. 

▪ Nenaklonjenost dogovorom za

dela, ki so še tržno aktualna. 

▪ Založniki/avtorji želijo finančno 

nadomestilo. 
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WG4: Dostavne oblike digitaliziranega gradiva 

za posebne namene

Smernice in priporočila za uporabo alternativnih formatov na 

osnovi raziskave o potrebah uporabnikov in tehničnih zahtev. 

Izvedba in analiza anketnih raziskav:

1. anketa med projektnimi partneji;

(delovni proces digitalizacije, raba mobilnih naprav, izkušnje s 

slepimi in slabovidnimi uporabniki);

2. anketa med uporabniki e-knjig na mobilnih napravah;

3. anketa med slepimi in slabovidnimi uporabniki e-knjig.

https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/izkusnje_bralcev

https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/izkusnje_bralcev
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Potek izdelave: 

▪ opravi se nadzor nad OCR, nastalim 

med digitalizacijo;

▪ vpelje se sloge oblikovanja in uredi 

struktura celotne e-knjige;

▪ vnese se strani izvirne tiskane izdaje;

▪ vnese se nadomestna besedila za 

slikovne elemente. 

▪ Izdelava je opravljena s 

programom WordToEpub.

▪ Testiranje dostopnosti.

Dostopnost gradiva za vsakogar!

https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/epub
9

Prilagojene digitalizirane vsebine v format EPUB

https://daisy.org/activities/software/wordtoepub/
https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/epub
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Hvala za pozornost!

Tina Glavič in Andreja Hari
tina.glavic@nuk.uni-lj.si, andreja.hari@nuk.uni-lj.si

Sodelujte pri odpiranju skritega znanja: 

predlagajte, kaj naj digitaliziramo!
https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen

CC0 1.0
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