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Oris problematike

Pregled elektronski izdaj kot rezultatov raziskav s treh 
gledišč:
1. Kaj se po 15 letih uporabe in razvoja elektronskih metod zdi še 

danes uporabno, kaj pa se kaže kot zastranitev ali slepa ulica?

2. Uporabne in perspektivne elektronske izdaje je treba spričo 
tehnoloških sprememb prenoviti, jih prenesti v novo 
tehnološko okolje. 

3. Kaj se je za področje literarnih in/ali historičnih ved izkazalo 
za posebej uporabno, a za to še ni razvita vsa zaželena 
tehnološka podpora? 



  

Delo z viri …

● Priprava e-izdaj – vedno del ukvarjanja s primarnimi viri 
slovenskega slovstva, narodopisja, zgodovine …

● Znanstvenokritična e-izdaja – spoznavni okvir 
določenega (dragocenega) gradiva: 
– starejša / novejša literarna dela, 

– duhovna literatura

– pisma, spomini

– zgodovinski viri, dokumenti … 

● Pisni vir kot nosilec kulturne vrednote. Etični vidik.



  

eZISS

● 2001 – slovenski projekt
● 2004 – prvi ediciji
● 2016 – prihaja 9. 

● metodološki razpon:
– od 10. do 20. stol. 
– razne zvrsti  



  

eZISS

● temeljno izhodišče: predstaviti tekst v več 
perspektivah …

● odpreti v tekstu več raziskovalnih objektov: 
– faksimile, diplomatični prepis, kritični prepis

● ključna metoda: razlikovanje in vzporedni prikaz 
diplomatične in kritične podobe teksta 



  

Škofjeloški pasijon, 2009



  

Škofjeloški pasijon, 2009

● vključili video posnetke uprizoritve iz leta 2000 

● uporaba SMIL in predvajalnika RealPlayer za simultani 
prikaz videa. Nepodprta tehnologija, slepa pot.



  

Brižinski spomeniki, editio variorum



  

Kapelski pasijon (Železna Kapla)

<milestone unit="unspecified" type="para" xml:id="dipl.2.12.milestone.11" 
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Kapelski pasijon (Železna Kapla)



  

● Raziskava slovenskih rokopisov 17. in 18. stol. 
● Dolgoživost rokopisne kulture, daleč prek 1800 



  

Register NRSS



  



  

Perspektiva …

● e-izdaja kot spoznavna pot pomembne kulturne 
dobrine

● Izboljšati, razviti, prevzeti: 
– vzporedni prikaz, spletni vmesnik 

– JT za starejšo slovenščino 

– prehod iz TEI v – tiskano knjigo 
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