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Domoznanska zbirka

Zbirka vsebinsko pokriva dogajanje na
območju četrtnih skupnosti Bežigrad,
Posavje in Črnuče v Ljubljani ter občine Dol
pri Ljubljani, s poudarkom na urbanizmu,
arhitekturi, delovanju podjetij in drugih
institucij. Obsega tudi gradivo o prebivalcih
tega območja in zapise o delovanju Knjižnice Bežigrad.

Domoznansko zbirko sestavljajo knjige, avdiovizualno
gradivo, časopisi, članki, razglednice, drobni tiski in
kartografsko gradivo.

KNJIŽNICA BEŽIGRADKNJIŽNICA BEŽIGRAD
Naslov: Einspielerjeva ulica 1,1001 Ljubljana
Spletna stran: http://sikbez.lj-bez.sik.si
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Domoznanska zbirka

Zbirka nastaja od leta 1992 in pokriva občine
Cerknica, Loška dolina, Bloke. Zbiramo vse, kar je
ali bo izšlo na omenjenem območju v člankih, serijskih
publikacijah, knjigah, avdiovizualnem gradivu, glasilih
šol in podjetij, vabilih itd. Zbirko sestavljajo tudi
razglednice, etnološki predmeti, rokopisi, notno
gradivo in kartografsko gradivo.

Osebna knjižnica Jožeta Udoviča

Zbirka je Udovičeva zasebna knjižnica, ki šteje okrog 3000 knjig,
diapozitivov in revij. Velik del zbirke predstavlja poezija in proza ter

literarnozgodovinske in
umetnostnozgodovinske publikacije.
Nekatere izmed njih so še posebej dragocene,
saj vsebujejo Udovičeve zabeležke.

KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČAKNJIŽNICA JOŽETA UDOVI AČ
Naslov: Partizanska 22, 1380 Cerknica
Spletna stran: http://www.cer.sik.si

Zbirka starih razglednic

Od leta 2002 zbiramo stare
razglednice z območja občin
Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin. Zbirka je
namenjena proučevanju
domoznanstva in razstavam.

Videotečna zbirka o dogodkih od leta 1990

V zbirki od leta 1990 nastaja video–kronika s posnetki kulturnih, športnih,
glasbenih in drugih dogodkov z območja občin Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin. Zbirka je namenjena proučevanju domoznanstva, gradivo
pa bi lahko vključili tudi v izobraževalne programe.

KNJIŽNICA DOMŽALEKNJIŽNICA DOMŽALE
Naslov: Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale
Spletna stran: http://www.knjiznica-domzale.si
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Domoznanska zbirka

Zbirko predstavljajo knjige, avdiovizualno gradivo, serijske publikacije,
članki, notno gradivo, kartografsko in rokopisno gradivo, drobni tiski ter
zapuščine ustvarjalcev s področja občin Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje.

Adamičeva knjižnica

Zbirka se je oblikovala leta 2005 in je
postavljena v Muzeju Louisa Adamiča.
Vsebuje dela, ki jih je napisal pisatelj, ter dela,
ki govorijo o njem in njegovi družini.

Naši kraji na starih razglednicah

Zbirka nastaja od leta 2000 in vključuje razglednice krajev iz občin
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

KNJIŽNICA GROSUPLJEKNJIŽNICA GROSUPLJE
Naslov: Adamičeva 15, 1290 Grosuplje
Spletna stran: http://www.gro.sik.si

Domoznanska zbirka

Zbirka obsega gradivo s področja občin Kamnik in Komenda, ter gradivo,
katerega avtorji so rojeni ali ustvarjajo na
tem območju.

Bavarska zbirka

Leta 2003 je Slovensko-bavarsko društvo
kamniški knjižnici darovalo 1600 knjig.
Društvo je nastalo zaradi zanimanja za
skupno zgodovino Kamnika in Bavarske, ki so jo zaznamovali grofje
Andeški. Tako je nastala zbirka knjig in serijskih publikacij s področja
zgodovine, geografije in umetnosti Bavarske.

Hemeroteka

V zbirki so zbrani članki iz časnikov in časopisov od strokovnih prispevkov
do dnevnih novic, ki pokrivajo območje občin Kamnik in Komenda. Zbirka
se je oblikovala l. 1996 in od takrat dalje članke zbiramo sistematično in
urejamo po letih objave.

MATIČNA KNJIŽNICA KAMNIKMATIČNA KNJIŽNICA KAMNIK
Naslov: Ljubljanska 1, 1241 Kamnik
Spletna stran: http://www.kam.sik.si
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Domoznanska zbirka

Zbirka šteje več kot 300 razglednic krajev v občinah Litija
in Šmartno pri Litiji, pa tudi s širšega slovenskega
področja ter razglednice Maksima Gasparija. Zbranih je
tudi več kot 5000 člankov lokalnega pomena ter gradivo
(knjižno in neknjižno), ki izhaja lokalno.

Zbirka Slovenske filatelistične akademije (SFA)

Leta 2004 je bila na GEOSSu
ustanovljena Slovenska filatelistična
akademija. V sprejetem programu je
tudi Knjižnica – Zbirka SFA z vsemi
vrstami gradiva. Do sedaj je zbranih
nad 400 izvodov enot: katalogi znamk,
knjige in revije.

KNJIŽNICA LITIJAKNJIŽNICA LITIJA
Naslov: Parmova 9,1270 Litija
Spletna stran: http://www.litija.net/mkl

Domoznanska zbirka

V zbirko je uvrš ša načeno gradivo, ki se nana
občino Logatec in Notranjsko. Gradivo
vsebinsko pokriva zgodovino, geografijo,
geologijo, furmanstvo, tovorništvo in je nastalo
od leta 1900 do danes.

KNJIŽNICA LOGATECKNJIŽNICA LOGATEC
Naslov: Tržaška 44, 1370 Logatec
Spletna stran: http://www.log.sik.si
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Geološka zbirka mineralov, fosilov in
kamnin

Zbirko mineralov, fosilov in kamnin skozi
zgodovinski prerez je oblikoval dr. Bogdan
Jurkovšek.

Paleontološka zbirka zajema slovenske fosile: alge,
brstnice, semenovke, praživali, nečlenarje, moluske,
amonite, mnogočlenarje, maločlenarje, vretenčarje.
Časovno so zajeta vsa geološka obdobja.

Slovenski Španci – udeleženci španske državljanske vojne

Zbirka španskih borcev je bila prenesena iz Sekcije udeležencev španske
državljanske vojne v knjižnico in je spominska zbirka udeležencev španske
državljanske vojne. Knjižno gradivo je razporejeno med ostalo gradivo
knjižnice, dokumentarno gradivo (pisma, seznami, osebni dokumenti
udeležencev) pa je shranjeno v posebnem arhivu.

KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCAKNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA
Naslov: Zaloška 61, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.lj-jm.sik.si

Domoznanska zbirka

Zbirko sestavlja 215 monografskih publikacij,
ki vsebinsko zajemajo različne vidike življenja
in dogajanja v Ljubljani (zgodovina, geografija,
uprava, izobraževanje, kultura, sociala, politika
itd.).

Posebnost zbirke je izbor diplomskih nalog z
Oddelka za geografijo na FF.

KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČAKNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA
Naslov: Gosposka ulica 3, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.lj-oz.sik.si
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Stalna likovna zbirka

Zbirka nastaja iz darov umetnikov, ki razstavljajo
v knjižnici Medvode (vsak razstavljalec podari
knjižnici eno svoje delo). Del zbirke – 16 grafik –

pa je iz zapuš židarja Jakca. Zbirka ječine Bo
začela
nastajati leta
1993, letno se
razširi za
približno šest
umetniških del. Namen zbirke je
predstavitev umetnikov, ki so pri nas
razstavljali.

Zbirka domoznanskih člankov

Zbirka o kraju in ljudeh na območju Ljubljana-Šiška, Šentvid, Medvode,
Gameljne in Vodice nastaja od leta 1995 iz člankov v dnevnem časopisju.
Pomembno nam je vse, kar se zgodi, od obnove sobe v vrtcu do gradnje
avtoceste in predora Šentvid–Podutik in vse, kar je vmes.

KNJIŽNICA ŠIŠKAKNJIŽNICA ŠIŠKA
Naslov: Celovška 161, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.lj-siska.sik.si

Zbirka fotokopij časopisnih člankov

Zbirka nastaja od leta 1994 iz dnevnega
časopisja in občinskih glasil (v manjšem
obsegu revij), z namenom uporabnikom
ponuditi tudi običajne dnevne dogodke in
zabeležiti vsakdanji utrip krajev in ljudi na
območju četrtnih skupnosti Vič, Rudnik,
Rožnik in Trnovo ter občin Brezovica,
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica
in Velike Lašče.

KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANCKNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC
Naslov: Tržaška 47A, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.vic.sik.si



Cankarjev kotiček

V vitrinah Cankarjevega kotička je od leta 1979
razstavljena zbirka prvotiskov rajaka Ivana
Cankarja, ki se sproti dopolnjuje. Zbirka je
namenjena vsem ljubiteljem Cankarjeve
umetniške besede.

Stalna razstava del Karla Grabeljška

Razstavljena so vsa dela pisatelja Karla
Grabeljška, vključno s prevodi v druge jezike, in portret pisatelja, delo
slikarke Mare Kraljeve iz leta 1977.

Zbirka fotokopij časopisnih člankov

Zbirka vsebuje originalne članke oz. fotokopije iz časopisja od leta 1976
dalje o celotnem dogajanju na območju občine Vrhnika, vključno s članki o
osebnostih, ki so kakorkoli povezane z Vrhniko.

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKACANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
Naslov: Tržaška 9b, 1360 Vrhnika
Spletna stran: http://www.vrhnika.si/index.php?knjiznica
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Izdala Knjižnica Otona Župančiča
Ljubljana 2005




