Kako uporabljam
storitev?
Ustvarite in povežite račun
Storitev v celoti uporabljate in urejate
na spletni strani Baze slovenskih filmov
preko svoje digitalne naprave
(računalnik, pametni telefon, tablica …).

Slovenski film.
Na enem mestu.

Ustvarite svoj uporabniški račun na bsf.si .

Račun povežete s svojo knjižnico,
za kar boste potrebovali 7-mestno številko
knjižnične izkaznice in pripadajoče geslo.

bsf.si | info@filmoteka.si

Tjaram pa da di,
nobenih skrbi ...
Sreča na vrvici, 1977

Izposoja in vračilo filmov
Ko imate ustvarjen uporabniški račun in povezano
knjižnico, poiščite film, ki si ga želite ogledati.
S klikom si ga preprosto izposodite.
Filmi, ki so na voljo za knjižnično izposojo,
so označeni z znakom:
Izposojeni film vam je na voljo za ogled 48 ur.
Po izteku časa se film vrne knjižnici, lahko pa
ga sami vrnete predčasno in si izposodite drugega.
Podrobna navodila za uporabo storitve poiščite
na spletni strani knjiznice.bsf.si .

Slovenski film,
ki ga ne moreš
zamuditi

Sledite nam

Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture. Projekt sofinancira Ministrstvo za
kulturo RS.

Bizgeci
Grega Mastnak

Knjižnična izposoja
in ogled filmov na spletu!

Filmi, ki so na voljo
za izposojo
Na voljo je bogat nabor slovenskih filmskih klasik,
Cvetje v jeseni, Sreča na vrvici, Ne joči Peter, Vesna
in številne druge.
Posledice
Luka Škulj

Baza slovenskih filmov
Baza slovenskih filmov (BSF) je prosto dostopen spletni
arhiv podatkov o slovenskih filmih in filmskih ustvarjalcih
ter ponudnik domačih avdiovizualnih del na zahtevo
(VOD).
Vsebuje slikovna, pisna, zvočna in video
gradiva.

celovečerni

Ljubitelji animiranih filmov si lahko ogledate prigode
Princa Ki-ki-do, Koyee, Bizgecev in obilo drugih
animiranih poslastic mednarodno priznanih slovenskih
animatorjev.

kratki

BSF je vir dostopnosti za vse tiste dokumentarne ali
kratke filme, ki ste jih zamudili na eni izmed redkih
projekcij v kinu, na festivalu ali na televiziji.

dokumentarni

Na svoj račun boste prišli tudi vsi tisti, ki vas navdušuje
alternativna in eksperimentalna produkcija, saj Baza
slovenskih filmov vključuje tudi avdiovizualna dela,
ki drugje le redko najdejo pot k občinstvu.

Vesna
Janez Kališnik

igrani
animirani

eksperimentalni

Usmerjeni v skupnost
Filme opremimo s podnapisi za osebe
z okvaro sluha.*

otroški in mladinski
Filme opremimo s podnapisi v tujih jezikih.*

Pravična nadomestila za imetnike pravic
(90% zneska vsake izposoje v knjižnici).

Na spletni strani bsf.si nikoli ne umeščamo
oglasnih sporočil.

Ponuja spletni ogled slovenskih filmov ob
spoštovanju avtorskih pravic in v podporo
slovenskim filmskim ustvarjalcem.
V sodelovanju s partnerskimi knjižnicami
omogoča knjižnično izposojo in ogled filmov
na spletu.

V bazi se nahajajo filmi vseh barv, okusov in oblik!

Dolina miru
Lado Sazonov

*Število filmov s podnapisi je omejeno in ne obsega vseh filmov, ki so na voljo
za ogled v danem trenutku.

