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Spletno okolje je polno uporabnih vsebin, dostop do njih pa zna biti dogodivščina z mnogimi ovirami in slepimi
ulicami. Navadno uporabimo splošen iskalnik (npr. Google ali Najdi.si) in se ustavimo zgolj pri zadetkih na prvi strani.
Koliko je med njimi res 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 študij, reševanje križank in pomoč vnukom pri nalogah
S Kulturnikovo pomočjo lahko poiščete zanesljive spletne vsebine v slovenščini. Vpišite iskano geslo in bogastvo
slovenske digitalizirane kulture (fotografije, knjige, video, slovarji ...) vam je na razpolago! Kulturnikov Metaiskalnik
išče po več kot 30 specializiranih digitalnih zbirkah, ki pokrivajo vsa področja kulturne dediščine in umetnosti. Čakajo
vas presenečenja! Vtipkate, recimo, Napoleon in Kulturnikov iskalnik med drugim izbrska Smrekarjevo karikaturo, ki je
shranjena v NUK, kar pet Napoleonovih mostov v Sloveniji, in še marsikaj.

— Kulturnik za razmislek, razvedrilo in dnevne novice
Kulturnik na enem mestu prikazuje raznolike članke iz slovenskih medijev, blogov in spletnih mest muzejev, gledališč,
galerij, knjižnic, kina, itn. Vse o Henriku Ibsenu, Ivani Kobilci ali muzikalu Mamma Mia!, ocene novih romanov, filmov ali
koncertov, vsi aktualni intervjuji in portreti! Prav tako lahko na Kulturniku sledite kulturnim objavam na Twitterju.

— Kulturnik kot vodič po kulturnih dogodkih
Izkoristite pestro ponudbo kulturnih dogajanj po celotni Sloveniji in s pomočjo preglednega Kulturnikovega koledarja
dogodkov načrtujte obisk gledaliških, plesnih ali filmskih predstav, razstav, predavanj in delavnic, predstavitev knjig ter
najraznovrstnejših koncertov!

— Kako lahko pomagate Kulturniku?
Uporabljajte ga. Priporočite ga prijateljem in družinskim članom. Če delujete v organiziranih kulturnih društvih
ali ustvarjalnih in izobraževalnih programih, se bomo z veseljem odzvali tudi vašemu povabilu na predstavitev
Kulturnika v živo.
Vabimo vas, da se nam oglasite!
Polona Torkar, urednik@kulturnik.si
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