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Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni 
biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih 
pokrajin in Slovencev po svetu. Vključuje biogra-
fije osebnosti, ki so bile rojene v Sloveniji ali v za-
mejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem 
pa so s svojim delom na katerem koli področju 
pomembno zaznamovale svoje okolje.

Ozemlje Slovenije je v spletnem biografskem le-
ksikonu razdeljeno na 9 pokrajin oz. pokrajin-
skih leksikonov. Pomembni Slovenci, ki živijo v 
zamejstvu in tujini, so združeni v leksikonu Slo-
venci v zamejstvu in po svetu. Meje posameznih 
pokrajin so določene z območji delovanja posa-
mezne območne knjižnice, ki na portal tudi do-
dajajo vsebine. V skladu z vsebinsko zasnovo 
združenega biografskega leksikona vsebine pri-
spevajo tudi druge knjižnice in ustanove s posa-
meznih območij.

Spletni biografski leksikon nastaja sproti in se 
dopolnjuje s podatki o znanih osebnostih iz zgo-
dovine in sedanjosti vsak dan, tako da njegova 
vsebina nikoli ni dokončna. Svoje predloge za 
uvrstitev novih biografij v leksikon nam sporo-
čite na osp@mkk.si ali preko spletnega obrazca 
na portalu. Vabljeni k sodelovanju, veseli bomo 
vaših predlogov.



Izbor jezika: 
slovenščina, 
angleščina, 
madžarščina, 
italijanščina

Iskanje po 
začetnicah 
priimka

Prilagajanje 
pisave in ozadja

Osnovni podatki o osebi

Galerijski slikovni 
prikaz osebe ali 
njenih del

Opis življenja in dela

Iskanje po celotnem besedilu

Napredno iskanje s 
kombiniranjem iskalnih 
kriterijev, npr. kraj in datum 
rojstva ali smrti, poklici in 
dejavnosti, občina, leksikon …

Nagrade, ki jih je oseba  
prejela za svoje delo

Navedena izbrana bibliografija, 
filmografija ali diskografija

Povezave na druge  
spletne strani

Uporabljeni viri in literatura

Ustanova in 
oseba, ki je 
prispevala zapis


	osp_zgibanke 1
	osp_zgibanke 8

