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Knjižnična izposoja in ogled
slovenskih filmov na spletu
Nova storitev za člane knjižnice
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O Bazi slovenskih filmov
Prosto dostopen spletni arhiv podatkov o slovenskih filmih in filmskih ustvarjalcih.
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 slovenskih filmov na spletu za člane knjižnice.
Na voljo je bogat nabor slovenskih filmskih klasik,
animiranih, dokumentarnih in kratkih filmov kot tudi
eksperimentalnih in alternativnih avdiovizualnih del.

Cvetje v jeseni (1973). Foto: Žaro Tušar.
Film je nastal po istoimenskem romanu Ivana Tavčarja.

Kako poteka storitev za knjižnico
Knjižnica zakupi poljubno število ogledov, njihova poraba je časovno neomejena.
Knjižnica lahko po potrebi omeji število izposoj na posameznega člana.
Knjižnica prejme vpogled v statistiko, s čimer ima pregled nad številom in profilom
uporabnikov in katalogom izposoj.
Izposoja filma stane 1,23 eur + ddv, drugih stroškov ni.

Martin Krpan (2017). Foto: Nejc Saje.
Po pripovedki Frana Levstika.

Prednosti sodelovanja
Širitev knjižnične ponudbe in nagovor ljubiteljev filmov.
Izposoje, ogledi in vračila se izvajajo na bsf.si. BSF uporabnikom
nudi podporo v primeru težav ali vprašanj. Podrobna navodila
za uporabo so dostopna na bsf.si. Knjižnica ni obremenjena
z dodatnim delom glede nove storitve.
Knjižnica brezplačno prejme promocijska gradiva o storitvi.
Knjižnica je navedena kot partner na spletni strani bsf.si
in na drugih naših kanalih.
Projekt je podprt s strani Združenja splošnih knjižnic.
Knjižnice redno obveščamo o novih filmih v BSF
in o kuriranih programih.
Plakat za knjižničnično izposojo z motivom iz filma
Cvetje v jeseni.

Kako poteka storitev za uporabnike
Člani storitev v celoti uporabljajo na spletni strani bsf.si.
Za ogled filmov ustvarijo uporabniški račun in ga povežejo s svojo knjižnico, za kar potrebujejo
številko članske izkaznice in geslo.
Preprosta izposoja in vračilo filmov. Po izposoji je film potrebno aktivirati v roku 48 ur,
po aktivaciji pa imajo uporabniki prav tako na voljo 48 ur, da
si film ogledajo. Uporabniki lahko v tem času film tudi vrnejo
ali pa se ob izteku časa to zgodi samodejno (ni zamudnin).

Sedmina (1969). Foto: Rudi Vavpotič.
Film je posnet po romanu Bena Zupančiča.

Usmerjeni v skupnost
Nekateri filmi opremljeni s podnapisi za osebe z okvaro sluha ali s podnapisi v tujih jezikih.
Pravična nadomestila za imetnike pravic (90 % zneska vsake izposoje v knjižnici).
Na spletni strani bsf.si, kot tudi med samimi filmi, ni oglasnih sporočil.
Brezplačni spletni dogodki in kurirani izbori filmov.
Široka dostopnost slovenskih filmov.
Redne posodobitve in prizadevanje za uporabnikom
čim bolj prijazno storitev.

Na svoji zemlji (1948). Foto: Ivan Marinček.
Film je posnet po noveli Očka Orel Cirila Kosmača.
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Slovenski film. Na enem mestu.
bsf.si I info@filmoteka.si
Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.

