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1 Namen promocijskih aktivnosti 
Skladno s projektnim načrtom je v prvi polovici leta 2018 potekalo obveščanje širše 

javnosti o izidu Slovarja sopomenk sodobne slovenščine, o novostih, ki jih prinaša nov 

tip slovarja (odzivni slovar), posebej pa so bili uporabniki pozvani tudi k sodelovanju 

pri nadaljnjem razvoju slovarske baze. Slovar je zasnovan kot digitalni vir, ki 

predvideva sodelovanje skupnosti v digitalnem okolju, zato velik del diseminacije 

poteka v digitalnem okolju. Ob tem pa je nujno poskrbeti tudi za diseminacijo med 

potencialnimi uporabniki, ki ostajajo zunaj digitalnega promocijskega dometa. 

Skladno sta bila v prijavi napovedana dva cilja: 

• C1.1 Pripraviti izčrpen in strukturiran seznam za obveščanje javnosti v digitalnem 

svetu in obvestiti o obstoju in specifikah slovarja vse identificirane ciljne 

uporabniške skupine. 

• C1.2 Pripraviti tiskano promocijsko gradivo za uporabnike, ki ostajajo zunaj 

digitalnega dometa (zloženke, plakati, knjižna kazala), načrt za njegovo 

diseminacijo in uporabiti gradivo za promocijo slovarja. 

V tem dokumentu poročamo o uresničitvi ciljev ter opredeljujemo rezultate in 

projektna spoznanja za nadaljnje delo. Učinki, ki jih skušamo oceniti, so naslednji: 

• Slovar sopomenk sodobne slovenščine bo postal znan širšemu naboru 

potencialnih uporabnikov, uporabniki bodo spoznali vrednost jezikovnih virov in 

tehnologij za jezikovno skupnost in vrednost uporabniške povratne informacije 

pri razvoju le-teh (merila: število poslanih informacijskih sporočil in tiskovin, 

ocena potencialno doseženih naslovnikov, število odzivov na poslana sporočila in 

gradivo). 

2 Priprava adreme ciljnih naslovnikov 
Pripravljen je bil karseda izčrpen seznam za obveščanje splošne javnosti in ciljnih 

skupin, za katere je dostop do sopomenskih informacij identificiran kot najbolj 

dragocen. Kot izhodišče za pripravo adreme za diseminacijo je bila uporabljena 

tipologija uporabniških skupin na področju slovarske rabe (Arhar Holdt 2015), ki 
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vsebuje vse najrelevantnejše skupine uporabnikov, v okviru katerih smo nato ciljno 

iskali naslovnike. V nastajajoči seznam smo dodali tudi obstoječe uporabniške adreme 

(iz drugih projektov), med trajanjem diseminacijskega projekta pa je seznam sproti 

dopolnjevan z novimi identificiranimi deležniki.  

Poiskali smo posameznike, društva in inštitucije, za katere smo ocenili, da bi jih lahko 

zaradi poklicne usmerjenosti ali amaterskega zanimanja novi slovar sopomenk še 

posebej zanimal; posameznike in podjetja, inštitucije, agencije in organizacije, ki se 

poklicno ukvarjajo z jezikom – prevajalce, lektorje, slaviste, zaposlene v razvojnem 

sektorju, zaposlene v kulturi, izobraževanju, jezikovnih agencijah. Osredotočili smo se 

na osnovne in srednje šole, fakultete in študentske klube, ker so mladi v šolah 

vsakodnevno izpostavljeni uporabi slovenskega jezika. V seznam za obveščanje 

javnosti smo vključili tudi elektronske naslove različnih skupin, kulturnih in literarnih 

društev, ki se z jezikom ukvarjajo ljubiteljsko. 

Od obstoječe infrastrukture smo za zbiranje naslovov uporabili tudi adremo za 

obveščanje uporabnikov o mednarodni raziskavi o uporabi enojezičnih slovarjev,1 za 

Jezikovnotehnološko izobraževanje učiteljev2 ter poletni raziskovalni tabor spletne 

slovenščine JANES za srednješolce.3 

Slovar je bil diseminiran tudi s pomočjo e-poštnih seznamov (SlovLit, e-poštni seznam 

Slovenskega društva za jezikovne tehnologije itd.) in družbenih omrežij, kjer je 

mogoče nagovoriti skupnost, ki se organizira okrog vprašanj, vezanih na jezikovne 

vire za slovenščino (npr. Za vsaj približno pravilno rabo slovenščine - približno 2.500 

članov, Društvo ljubiteljskih pravopisarjev in slovničarjev - približno 1.800 članov). 

Prevajalsko skupnost smo o Slovarju dodatno obveščali s pomočjo objav v visoko 

angažirani skupnosti uporabniške skupine Prevajalci, na pomoč! na družbenem 

omrežju Facebook, ki šteje približno 7.700 članov. Za obveščanje smo se povezali tudi 

s stanovskimi organizacijami, kot je Lektorsko društvo Slovenije, in izobraževalnimi 

inštitucijami, kot je Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

                                                             
1 https://www.cjvt.si/raba-slovarjev/ 
2 http://www.trojina.si/p/jezikovnotehnolosko-izobrazevanje-uciteljev-2014/ 
3 http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2015/, http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016 
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3 Dosežene ciljne skupine 
E-poštna sporočila o novem slovarju sopomenk so bila poslana skupno na 1.544 e-

poštnih naslovov, od tega 661 osnovnim in srednjim šolam, 281 fakultetam in 

študentskim klubom, 70 centrom, zavodom in agencijam, 67 skupinam Slovencev v 

tujini, 252 na različne naslove v povezavi s slovensko prevajalsko skupnostjo, 64 

kulturnim in literarnim društvom in 150 knjižnicam. 

3.1 Prevajalska skupnost in lektorji 
Prevajalska skupnost in lektorji so med najpomembnejšimi ciljnimi skupinami, saj se 

je v raziskavah potreb uporabnikov izkazalo, da bi jim vir o sopomenskih informacijah 

najbolj koristil, zlasti če gre za digitalni vir.  

Obveščanja smo se lotili sistematično in potencialne naslovnike iskali ločeno – poleg 

obveščanja na družbenih omrežjih (več o tem v razdelku 5) smo jih obveščali tudi 

neposredno, tako da smo zbrali e-naslove lektorskih (1 naslov), slavističnih (22 

naslovov) in prevajalskih (4 naslovi) društev. Pri tem smo si pomagali z Iskalnikom 

društev/podružnic tujih društev Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije.4 

Prevajalce smo dosegli tudi z obveščanjem prevajalskih agencij, naslove katerih smo 

zbrali s pomočjo Poslovnega registra Slovenije.5  

Naslovniki so bili obveščeni o novem slovarju in povabljeni k dopolnjevanju in 

dograjevanju vira. Hkrati smo poudarili, da so dobrodošle vse povratne informacije, 

ki bi lahko pripomogle k nadgradnji in tako k še boljšemu slovarju. 

3.2 Osnovne in srednje šole 
E-poštne naslove osnovnih in srednjih šol smo iskali v javnem registru osnovnih in 

srednjih šol, ki je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in 

šport Republike Slovenije. S seznama smo tako pridobili e-naslove 104 srednjih šol, 

61 gimnazij, 454 osnovnih šol in 28 osnovnih šol s prilagojenim programom. V večini 

                                                             
4 http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces 
5 https://www.ajpes.si/registri/poslovni_register/splosno 
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primerov je šlo za e-naslove tajništev in/ali ravnateljic oz. ravnateljev. V e-poštnem 

sporočilu smo navedli, naj ga posredujejo vsem učiteljem slovenščine in tujih jezikov.  

3.3 Fakultete 
Pri obveščanju univerzitetnih profesorjev in študentov smo se osredotočili na 

različne jezikovne oddelke (npr. Prevajalstvo, Slovenistika) Univerze v Ljubljani, 

Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. Pregledali smo spletne strani vseh 

fakultet z jezikovnimi oddelki (npr. Filozofska fakulteta UL, Filozofska fakulteta UM 

in Fakulteta za humanistične študije UP) ter na naslove vseh profesorjev (skupno 222 

naslovov) poslali obvestilo o slovarju in prosili, da o slovarju obvestijo tudi svoje 

študente. 

3.4 Centri, zavodi, agencije in ostala društva 
V to ciljno skupino so bile dodane organizacije, ki delujejo na področju šolstva, 

izobraževanja, razvoja in turizma (skupno 45 naslovov) ter društva, ki delujejo na 

področju kulture ali literature in se z jezikom ukvarjajo amatersko ali ljubiteljsko 

(skupaj 19 naslovov literarnih društev in 44 naslovov kulturnih društev). Tudi tu smo 

si pri iskanju naslovov pomagali z javnim registrom društev, zavode in agencije (npr. 

Andragoški center Republike Slovenije, Javni zavod Cene Štupar) pa smo poiskali s 

pomočjo Poslovnega registra Slovenije. 

3.5 Knjižnice 
V seznam obveščanja javnosti je bilo vključenih tudi 150 e-poštnih naslovov 

slovenskih knjižnic. Seznam vseh knjižnic smo pridobili prek Združenja splošnih 

knjižnic, e-poštne naslove pa smo nato poiskali preko uradnih spletnih strani in 

poslovnega registra Slovenije. Poleg obvestil so bile na naslove 45 večjih regionalnih 

knjižnic poslane tiskovine in promocijski material (glej razdelek 6). 

3.6 Tujina 
V tujino smo obvestila o novem slovarju pošiljali izvajalcem lektoratov slovenščine 

(60 naslovov smo pridobili na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi/tuji 
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jezik) in na e-poštne naslove združenj Slovencev v tujini (npr. Avstralija, Švedska, 

Srbija, Madžarska). 

3.7 Novinarji in oddaje 
V sklopu obveščanja javnosti smo se osredotočili tudi na radijske in televizijske 

oddaje, ki so v celoti ali določenih segmentih namenjene jezikovnim razpravam. 

Gostovali smo v televizijski oddaji Dobro jutro (april 2018), na Radiu Študent (maj 

2018), radijski oddaji Jezikovni pogovori (april 2018) in v oddaji Globalna vas na 

radiu Val 202 (junij 2018). 

O slovarju so poročali tudi časopisi in spletni novičarski portali: Primorske novice 

(april 2018), MMC RTV SLO (april 2018) in Delo (avgust 2018). 

4 Družbena omrežja 
Javnost smo o slovarju obveščali tudi s pomočjo družbenega omrežja Facebook, in 

sicer po več kanalih. Kot prvega velja omeniti uradno stran Centra za jezikovne vire 

in tehnologije, ki ima trenutno 590 všečkov in 611 sledilcev. Na strani smo od izida 

poleg rednih objav o drugih dejavnostih Centra za jezikovne vire in tehnologije 

objavili tudi 10 objav, ki so neposredno povezane s promocijo Sopomenk ter 

predstavitvami slovarja v različnih medijih. Tabela prikazuje objave po datumih, 

številu doseženih naslovnikov, številu všečkov ter številu vseh odzivov in delitev na 

omrežju Facebook. 

 

 

Datum Objava Število 

doseženih 

naslovnikov 

Število 

všečkov 

Število 

odzivov in 

delitev 

10-10-2018 Obvestilo o delavnici o Slovarju sopomenk 

sodobne slovenščine za Slavistično društvo 

Ljubljana 

356 14 0 
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09-10-2018 2. obvestilo o uporabniški anketi za zbiranje 

povratnih informacij o Sopomenkah 

250 6 2 

05-10-2018 1. obvestilo o uporabniški anketi za zbiranje 

povratnih informacij o Sopomenkah 

3.700 24 18 

26-09-2018 Šest mesecev od objave Slovarja sopomenk 

sodobne slovenščine 

883 56 8 

14-08-2018 Intervju o digitalnem slovaropisju v okviru 

konference EURALEX 

1.358 16 10 

25-06-2018 Obvestilo o predstavitvi Sopomenk v oddaji 

Globalna vas (intervju s Špelo Arhar Holdt) 

2.291 52 1 

19-06-2018 Obvestilo o predstavitvi Sopomenk na tednu 

vseživljenjskega učenja v Kranju 

369 9 1 

22-05-2018 Obvestilo o predstavitvi Sopomenk na sejmu 

Liber.ac 

702 197 41 

4-05-2018 Obvestilo o predstavitvi Sopomenk v oddaji 

na Radiu Študent 

2.600 64 70 

26-04-2018 Prvi rezultati odziva na Slovar sopomenk 1.100 178 74 

13-04-2018 Obvestilo o predstavitvi Sopomenk v oddaji 

Dobro jutro 

7.000 584 257 

11-04-2018 Obvestilo o oddaji Jezikovni pogovori 2.400 73 60 

02-04-2018 Obvestilo o uradnem izidu Sopomenk 27.400 1.100 664  

 

Obvestila o objavi Slovarja sopomenk sodobne slovenščine smo objavili npr. tudi v 

največji jezikovni uporabniški skupini Prevajalci, na pomoč! (pribl. 8.000 članov), 

poleg številnih posameznikov pa so jih delile tudi uradne strani Oddelka za 

slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, projekta Sporazumevanje v 



  

Obveščanje ciljne javnosti o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine 

 

7 

   

   

 

slovenskem jeziku, jezikovnopolitičnega portala Jezikovna Slovenija, Portala 

jezikovnih virov in Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Vzpostavili smo tudi uporabniško skupino Slovar sopomenk sodobne slovenščine, ki 

je namenjena zbiranju uporabniških odzivov in predlogov morebitnih izboljšav 

Sopomenk pri naslednjih nadgradnjah. V prihodnje bomo skupino še dodatno 

promovirali in pred nadgradnjo slovarja na ta način zbrali povratne informacije 

uporabnikov slovarja. 

5 Tiskovine 
Tiskovine za obveščanje v nedigitalnem svetu so bile pripravljene v sodelovanju z 

Znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za sejem akademske 

knjige Liber.Ac, oblikoval jih je Jure Preglau. Pripravili smo tri vrste tiskovin: plakate, 

zloženke in knjižna kazala. Vsa gradiva so dostopna na projektni spletni strani in jih 

je mogoče ponovno uporabiti za promocijske in izobraževalne namene. 

5.1 Plakati 
V sklopu projekta smo natisnili 30 plakatov, ki predstavljajo Slovar sopomenk 

sodobne slovenščine na zaslonu pametnega telefona (geslo razvoj), QR-kodo za hiter 

dostop do slovarja in njegovo spletno stran. Plakate uporabljamo za diseminacijske 

namene na promocijskih dogodkih, kakršen je bil denimo sejem akademske knjige 

Liber.Ac. 

5.2 Zloženke 
V sklopu projekta smo natisnili 500 zloženk. Poleg logotipov, kontaktnih informacij in 

podatkov za dostop do slovarja vsebujejo kratko opredelitev glavnih novosti, ki jih 

prinaša odzivni slovar (razdelki: odprtost, sodobnost, odzivnost, sobesedilo in 

skupnost). Namen zloženk je ponuditi hiter vpogled v možnosti, ki jih novi vir prinaša. 

5.3 Knjižna kazala 
Knjižna kazala smo pripravili v 10 različicah. Vsaka izmed njih vsebuje besedo in niz 

sopomenk (npr. živahen – živ, energičen, dinamičen, razigran), pri čemer vsaj ena od 

pogostih sopomenk v nizu manjka. Uporabnik je povabljen, da niz dopolni, na voljo so 
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tudi podatki in QR-koda za dostop do slovarja. V sklopu projekta smo natisnili 18.500 

kazal. 

5.4 Poštno pošiljanje 
Knjižna kazala smo poslali dvema ciljnima skupinama naslovnikov: splošnim 

knjižnicam in večini šolskih knjižnic slovenskih osnovnih ter srednjih šol (seznam 

naslovov je v prilogi). Paketu 100 kazal (po 10 vsake vrste) smo dodali informativno 

zloženko in poziv prejemnikom, naj gradivo prosto ponudijo obiskovalcem knjižnice. 

Poslanih je bilo 150 pošiljk (seznam je na voljo v razdelku 7). Ob predvidevanju, da 

so bila razdeljena vsa kazala in da je vsak uporabnik vzel po 4 kazala, ocenjujemo 

domet na 3.750 naslovnikov (s predpostavko, da vsak vzame po eno kazalo, pa 15.000 

naslovnikov). 

6 Rezultati in projektna spoznanja 
Odzivi javnosti, ki jih je mogoče razbrati iz statistik o uporabniškem obisku slovarja 

in uporabniškem sodelovanju, pričajo o uspešnem obveščanju javnosti. Odzivi 

uporabnikov, ki slovar poznajo, so pozitivni, in promocijske aktivnosti na načelni 

ravni dobro sprejete. Težave pri izvedbi so se pokazale predvsem pri delotoku 

obveščanja, kjer zaradi sprememb na ravni varovanja podatkov ni več sprejemljivo 

pošiljanje e-sporočil več naslovnikom hkrati na način, da bi bili vidni njihovi naslovi. 

Če ne želimo ročnega dela s pošiljanjem posamičnih sporočil, je treba zagotoviti nove 

načine obveščanja. Kot drugo, kljub pozivom obveščanje o slovarju (in zlasti pisemsko 

pošiljanje tiskovin) ni vodilo v povratno informacijo s strani uporabnikov. Čeprav bi 

vsi prejemniki teoretično lahko odgovorili na poslano sporočilo, smo odgovor prejeli 

samo v petih primerih, v vseh kot izkazan interes za nadaljnje sodelovanje (npr. pri 

izvedbi izobraževalnih dogodkov). Uporabniško mnenje oz. povratno informacijo je 

torej treba v nadaljevanju projekta iskati ciljno in ločeno od obveščanja, kar načrt že 

predvideva. Septembra 2018 smo lansirali uporabniško anketo, s katero želimo zbrati 

povratne informacije o novostih, ki jih prinašajo Sopomenke kot odzivni slovar.  

Anketa trenutno še poteka, pridobljene podatke pa bomo upoštevali pri nadgradnji 

slovarja, ki je načrtovana za leto 2019.  

Kot omenjeno, smo za zbiranje povratnih informacij uporabnikov ustvarili tudi ločeno 

uporabniško skupino na omrežju Facebook, o kateri pa je treba uporabnike še 
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dodatno obvestiti in jih spodbuditi k razpravi. Iz dejstva, da se v prvih mesecih po 

objavi Sopomenk skupina ni organizirala sama od sebe, bi bilo mogoče sklepati tudi, 

da skupnost nima veliko pripomb in predlogov za izboljšave, a bomo s spodbujanjem 

sodelovanja uporabnikov v razpravi nadaljevali. 

7 Seznam naslovnikov za razpošiljanje knjižnih kazal 
 

SREDNJE ŠOLE 

Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Srednja šola Izola 

Srednja šola Pietro Coppo Izola 

Gimnazija Jesenice 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

Gimnazija in srednja šola Kočevje 

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper 

Gimnazija Koper 

Gimnazija Franceta Prešerna 

Gimnazija Kranj 

Šolski center Kranj 

Šolski center Krško - Sevnica 

Dvojezična srednja šola Lendava 

Gimnazija Litija 

Ekonomska šola Ljubljana 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 

Gimnazija Bežigrad 
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Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

Gimnazija Ledina 

Gimnazija Moste 

Gimnazija Poljane 

Gimnazija Šiška 

Gimnazija Vič 

Šolski center Ljubljana 

Gimnazija Šentvid 

Zavod sv. Stanislava 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

II. gimnazija Maribor 

III. gimnazija Maribor 

Prva gimnazija Maribor 

Ekonomska šola Murska Sobota 

Gimnazija Murska Sobota 

Biotehniški center Naklo 

Gimnazija Nova Gorica 

Šolski center Nova Gorica 

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

Gimnazija Ormož 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 

Gimnazija Antonio Sema Piran 

Šolski center Postojna 

Gimnazija Ptuj 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 
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Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 

Šolski center Ravne na Koroškem 

Šolski center Rogaška Slatina 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 

Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana 

Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija 

Srednja šola Slovenska Bistrica 

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče 

Šolski center Šentjur 

Gimnazija Škofja Loka 

Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje 

Gimnazija Tolmin 

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 

Šolski center Velenje 

Škofijska gimnazija Vipava 

Srednja šola Zagorje 

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče 

 

OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE 

Osrednja knjižnica Celje 

Knjižnica Laško 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

Knjižnica Rogaška Slatina 
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Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

Knjižnica Velenje 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

Splošna knjižnica Slovenske Konjice 

Osrednja knjižnica Mozirje 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

Knjižnica Brežice 

Valvasorjeva knjižnica Krško 

Knjižnica Sevnica 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje 

Knjižnica Črnomelj 

Ljudska knjižnica Metlika 

Knjižnica Kočevje 

Knjižnica Miklova hiša Ribnica 

Mestna knjižnica Kranj 

Občinska knjižnica Jesenice 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

Knjižnica Radlje ob Dravi 

Knjižnica Dravograd 
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Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

Knjižnica Makse Samsa 

Mestna knjižnica Izola 

Kosovelova knjižnica Sežana 

Mestna knjižnica Piran 

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 

Knjižnica Domžale 

Mestna knjižnica Grosuplje 

Knjižnica Litija 

Knjižnica Logatec 

Knjižnica Medvode 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

 

OSTALE KNJIŽNICE, DRUŠTVA IN ZAVODI 

FF - Osrednja humanistična knjižnica 

Knjižnica, Fakulteta za turizem 

Knjižnica, Fakulteta za upravo 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

Knjižnica, Fakulteta za uporabne družbene študije, NG 

Knjižnica, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis 

Knjižnica, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 



  

Obveščanje ciljne javnosti o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine 

 

14 

   

   

 

Knjižnica, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

Knjižnica, Fakulteta za družbene vede 

Miklošičeva knjižnica - FPNM 

Knjižnica, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje 

Knjižnica, Fakulteta za medije 

Knjižnica, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje 

Knjižnica, Fakulteta za logistiko 

Knjižnica, IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana 

Knjižnica, Pravna fakulteta Maribor 

Knjižnica, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 

Knjižnica, Teološka fakulteta, enota Ljubljana 

Knjižnica, Pravna fakulteta v Ljubljani 

Knjižnica, Fakulteta za dizajn 

Knjižnica, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor 

Knjižnica tehniških fakultet, Maribor 

Univerzitetna knjižnica, Univerza na Primorskem 

Knjižnica, Fakulteta za socialno delo 

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 

Knjižnica, Fakulteta za management in pravo Ljubljana 

Narodna in univerzitetna knjižnica 

Knjižnica, Fakulteta za organizacijske študije, NM 

Knjižnica, Univerza v Novi Gorici 

Knjižnica, Medicinska fakulteta v Ljubljani 

Knjižnica, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani 

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI 
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Inštitut za jezikoslovne študije 

Andragoški center Slovenije 

Pedagoški inštitut 

Društvo slovenskih pisateljev 

Zavod Nefiks 

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije 

Lektorsko društvo Slovenije 

Inštitut za narodnostna vprašanja 


