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Dragi študenti, profesorji, kolegi in prijatelji,

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (OHK FF) 
izpolnjuje potrebe svojih študentov, profesorjev in raziskovalne 
skupnosti s široko paleto knjižničnih storitev, ki jih ponuja 18 oddelčnih 
knjižnic, zaradi česar je največja fakultetna knjižnica v Sloveniji in 
peta največja v državi. Je glavna raziskovalna knjižnica Univerze v 
Ljubljani s področja humanistike. Knjižnična zbirka šteje ok. 800.000 
enot gradiva, hrani izjemne posebne zbirke, redke knjige, zemljevide, 
glasbo itd. Nekatere knjige imajo status kulturnega spomenika. Dve 
knjižnici, na Oddelku za klasično filologijo in Oddelku za azijske 

študije, sta s svojim gradivom v slovenskem prostoru celo edinstveni. Preko Digitalne 
knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) je študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani 
(UL) na voljo več kot 20.000 e-revij, 170.000 e-knjig in najpomembnejše podatkovne 
zbirke svetovnih založnikov (Elsevier ScienceDirect, SpringerLink, Wiley, ACS, IEEE/
IEL, IOS Press, JSTOR, Emerald, Sage, EBSCOhost, Taylor & Francis, Oxford University 
Press, Web of Science, Scopus ipd.). Do elektronskih virov lahko študenti in zaposleni na 
UL dostopajo z računalnikov fakultet, akademij, Centralne tehniške knjižnice Univerze v 
Ljubljani (CTK) in Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) ali preko oddaljenega dostopa 
(s poljubne lokacije ob katerem koli času). Osrednja humanistična knjižnica s svojo široko 
paleto storitev in bibliotekarji s specializiranimi znanji predstavlja odlično podporo študiju 
ter znanstveno-raziskovalni dejavnosti na Filozofski fakulteti.

Toplo vabljeni v mrežo Osrednje humanistične knjižnice!

mag. Priscila Gulič
Vodja OHK FF
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OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA  
FILOZOFSKE FAKULTETE
Knjižnična dejavnost na Filozofski fakulteti

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (OHK FF) je bila ustanovljena 
3. aprila 1996, ko se je formalno, ne pa tudi prostorsko združilo osemnajst knjižnic 
dvajsetih oddelkov na Filozofski fakulteti. Je največja fakultetna knjižnica Univerze v 
Ljubljani, tretja največja visokošolska in peta največja knjižnica v Sloveniji – večje so 
le Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), 
Mestna knjižnica Ljubljana in Mariborska knjižnica.

Prve knjižnice so na Filozofski fakulteti nastale že ob njeni ustanovitvi leta 1919: 
knjižnica Seminarja za teoretično filozofijo, knjižnica Pedagoškega seminarja, knji
žnica Seminarja za slovansko filologijo in knjižnica Romanističnega seminarja. Leta 
1920 so se jim pridružile knjižnica Historičnega seminarja, knjižnica Umetnostno
zgodovinskega seminarja, priročna knjižnica Germanističnega seminarja in knjižni
ca Klasičnega seminarja. Leta 1921 sta bili ustanovljeni knjižnica Lingvističnega 
seminarja in knjižnica Geografskega inštituta, leta 1923 knjižnica Arheološkega se
minarja, leta 1927 knjižnica Seminarja za primerjalno zgodovino književnosti, leta 
1940 pa knjižnica Seminarja za etnologijo. Druge knjižnice so skupaj s seminarji 
oz. oddelki nastale v obdobju po drugi svetovni vojni: knjižnica Oddelka za psiho
logijo leta 1950, knjižnica Oddelka za sociologijo leta 1960, knjižnica Oddelka za 
muzikologijo leta 1962, knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo leta 1987, knjižnica 
Oddelka za azijske in afriške študije leta 1995 in knjižnica Oddelka za prevajanje in 
tolmačenje leta 1997.

Seminarske knjižnice so v obdobju pred drugo svetovno vojno delovale v prostorih 
Filozofske fakultete v glavni stavbi Univerze na Kongresnem trgu. Sprva so bile to le 
priročne knjižnice, namenjene profesorjem za pripravo predavanj in izvajanje seminar
jev, medtem ko naj bi za potrebe študentov skrbela predvsem univerzitetna knjižnica. 
Naloge univerzitetne knjižnice je ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani opravljala Študij
ska knjižnica za Kranjsko. V 30. letih se je začela gradnja povsem nove univerzitetne 
knjižnične stavbe na Turjaški ulici po načrtih Jožeta Plečnika. Ko je bila spomladi 
leta 1941 dokončana, so zaradi nevarnosti, da bi se vanjo vselila italijanska vojaška 
oblast, tja preselili Filozofsko fakulteto z večino njenih seminarjev in knjižnic. Večje 
knjižnice, kot so bile knjižnice seminarja za slavistiko, za zgodovino in za umetnostno 
zgodovino, so dobile svoje prostore, knjižnice drugih seminarjev pa so bile nameščene 
v profesorske kabinete.

Januarja 1944 je na stavbo univerzitetne knjižnice padlo nemško letalo in skoraj 
povsem uničilo štiri seminarske knjižnice: za klasično filologijo, za primerjalno jezi
koslovje, za germansko filologijo in za romanistiko. Zgorelo je okrog 15.000 enot gra
diva teh knjižnic, pa tudi okoli 55.000 enot gradiva univerzitetne knjižnice. Kasneje 
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so fonde skušali obnoviti, vendar precejšnjega dela izgubljenega gradiva ni bilo več 
mogoče nadomestiti.

Spomladi leta 1961 so se vsi seminarji in inštituti s svojimi knjižnicami preselili v 
novo stavbo Filozofske fakultete na Aškerčevi cesti in se preimenovali v oddelke. 
Takrat sta bila na novo ustanovljena Oddelek za sociologijo in Oddelek za muzi
kologijo. V novi stavbi so tudi manjše knjižnice pridobile lastne prostore, lahko so 
opravljale vse svoje naloge in niso bile več samo profesorjem namenjene zbirke v 
kabinetih. Na nekaterih oddelkih so seminarske sobe uporabljali študenti kot či
talnice. Pozneje so nekatere knjižnice pridobile še dodatne prostore in s tem več 
čitalniških mest, prosti pristop do vsega gradiva pa je jeseni leta 1993 omogočila le 
knjižnica Oddelka za umetnostno zgodovino.

Leta 1982 je bil zasnovan hispanistični del romanistične knjižnice, ki je najprej 
zamenjal dve lokaciji v petem nadstropju, septembra 2002 pa se je preselil v prizi
dek fakultete. Istočasno sta tam dobili prostore tudi knjižnica Oddelka za azijske 
študije ter knjižnica Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, poleti 2008 pa 
knjižnica Oddelka za psihologijo. Knjižnica Oddelka za arheologijo je bila leta 1991 
skupaj z oddelkom preseljena iz fakultetne stavbe na Aškerčevi cesti v obnovljene 
prostore na Zavetiški ulici 5, naslednje leto se je prav tako tja preselila knjižnica 
Oddelka za etnologijo. Boljši prostorski pogoji so jima omogočili več čitalniških 
mest, arheološki knjižnici pa tudi postavitev celotnega gradiva v prosti pristop. Ob 
ustanovitvi Oddelka za prevajanje in tolmačenje leta 1997 je v najetih prostorih 
na Borštnikovem trgu nastala tudi nova oddelčna knjižnica, ki pa se je ob selitvi 
oddelka v stavbo Filozofske fakultete marca 2006 združila s knjižnico oddelkov za 
anglistiko in germanistiko.

V študijskem letu 1983/1984 so na Filozofski fakulteti načrtovali ureditev velike sku
pne čitalnice s priročno zbirko in centralnim katalogom v petem nadstropju. Ideja se 
je delno uresničila šele v študijskem letu 1993/1994, ko je bila predavalnica v kleti 
preurejena v čitalnico, vendar brez referenčne zbirke.

Knjižnične zbirke so hitro naraščale in v nekaterih knjižnicah se je že sredi osemdese
tih let pojavljala prostorska stiska, ki so jo reševali s postavitvijo lesenih omar na hodni
kih. Leta 2007 je bilo zaradi namestitve prezračevalnih in klimatskih naprav zgornje 
dele teh omar potrebno odstraniti, zato se je 50.000 enot gradiva iz vseh oddelčnih 
knjižnic preselilo v začasen knjižni depo na Karlovški ulici 19.

Računalniško obdelavo gradiva so knjižnice Filozofske fakultete začele uvajati v osem
desetih letih. Leta 1993 so se vključile v sistem COBISS, najprej na področju katalogi
zacije gradiva, kasneje tudi izposoje, vodenja bibliografij raziskovalcev in medknjižnič
ne izposoje. 

V letih od ustanovitve Filozofske fakultete do danes so iz priročnih zbirk v profesorskih 
kabinetih zrasle in se razvile velike specializirane knjižnice. Številne med njimi pokri
vajo svoja strokovna področja bolje kot katerakoli druga knjižnica v Sloveniji. 

Doc. dr. Milan Lovenjak
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DEJAVNOST IN STORITVE OHK FF
Osnovne storitve knjižnic OHK

Članom knjižnic OHK FF so na voljo naslednje osnovne storitve:

• vpogled v knjižnične zbirke in njihova uporaba,

• uporaba javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga (COBIB) ter drugih 
podatkovnih zbirk in informacijskih virov na svetovnem spletu (npr. Digitalna 
knjižnica OHK FF, DiKUL),

• posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,

• izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, 

• rezerviranje in naročanje gradiva,

• medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov,

• usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,

• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice,

• seznanjanje z novostmi v knjižnici,

• izdelava bibliografij za raziskovalce na FF,

• uporaba tehnične opreme, namenjene uporabnikom,

• dostop do dejavnosti in prireditev v knjižnici.

Katalogi knjižničnega gradiva

Uporabniki lahko v oddelčnih knjižnicah iščejo gradivo v klasičnih (listkovnih) katalo
gih in v računalniškem katalogu v sistemu COBISS.

Pravilnik OHK FF

Vsi obiskovalci knjižnic OHK FF morajo upoštevati Pravilnik OHK FF. Pravilnik ureja 
splošne pogoje poslovanja vseh oddelčnih knjižnic v okviru Osrednje humanistične 
knjižnice Filozofske fakultete. Varuje interese uporabnikov in knjižnic in slednjim 
omogoča, da opravljajo svoje storitve učinkovito, kakovostno in v korist uporabnikov.

cobiss.si
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Vpis in članstvo

Študenti Univerze v Ljubljani se v OHK FF vpišete ob prvem obisku matične knjižnice 
oz. ene od oddelčnih knjižnic, kjer izpolnite pristopno izjavo. Članarino poravnate že 
ob vpisu v letnik. Na začetku vsakega študijskega leta članstvo obnovite. Status rednega 
študenta vam omogoča brezplačen vpis tudi v knjižnice drugih fakultet UL ter v Naro
dno in univerzitetno knjižnico (NUK) in Centralno tehniško knjižnico (CTK). Študent
ska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v OHK FF in ostalih knjižnicah UL. 

Drugi uporabniki ob vpisu v knjižnico izpolnite pristopno izjavo, plačate članarino ter 
prejmete knjižnično izkaznico. 

Plačila članarine so oproščeni:

• člani od 16. do 18. leta starosti,

• brezposelne osebe (svoj status dokažejo s potrdilom območne enote ZZRS, ki ni 
starejše od enega meseca),

• člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,

• zaposleni FF in upokojenci FF,

• zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.

Izposoja 

Gradivo v večini oddelčnih knjižnic ni postavljeno v prostem pristopu. V katalogu po
iščete signaturo, na podlagi katere vam izposojevalec prinese gradivo. 

Izposoja je v vseh knjižnicah delno ali v celoti avtomatizirana. Za gradivo, ki ni v siste
mu COBISS.SI, izpolnite zadolžnico.

Izposojevalni roki za posamezne vrste gradiva so določeni v vsaki oddelčni knjižnici 
posebej (za večino knjig je izposojevalni rok 1 mesec). Knjižnica določi tudi, katerega 
gradiva se ne izposoja na dom (npr. periodičnih publikacij, priročnega gradiva, diplom
skih in magistrskih del, doktorskih disertacij, dragocenega in arhivskega gradiva).

Gradivo lahko naročite ali rezervirate tudi preko spletnega servisa Moje knjižnice v 
sistemu COBISS.SI (ob predhodnji prijavi v profil Moj COBISS), po telefonu ali po e
pošti. Gradivo morate prevzeti v treh delovnih dneh od takrat, ko je gradivo na voljo.

Če gradivo ni rezervirano ali po njem ni velikega povpraševanja, lahko rok izposoje po
daljšate (osebno, po telefonu,  po epošti ali preko spletnega servisa Moje knjižnice). 

Gradivo vrnete osebno v oddelčno knjižnico, v času zaprtosti knjižnice pa v knjižni na
biralnik OHK FF (v pritličju, pred kabinetom 37). Po dogovoru lahko gradivo pošljete 
s priporočeno pošto. 
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Pri prekoračitvi izposojevalnega roka vam knjižnica zaračuna zamudnino po veljav
nem ceniku, po petih delovnih dneh zamude pa vam lahko začne pošiljati opomine.

Čitalniško gradivo lahko uporabljate na čitalniških mestih oddelčnih knjižnic ali v 
skupni čitalnici OHK FF (klet, soba 015), ki je odprta od ponedeljka do petka od 7. 
do 21. ure in v soboto od 7. do 18. ure. To gradivo morate vrniti še isti dan v matično 
knjižnico do konca uradnih ur ali v knjižni nabiralnik pred zaprtjem skupne čitalnice.

V oddelčnih čitalnicah ter na hodnikih fakultete so na voljo računalniki z dostopom do 
interneta in do konzorcijskih elektronskih virov.

Medknjižnična izposoja

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK FF, lahko naročite iz drugih slovenskih ali tujih 
knjižnic preko medknjižnične izposoje osebno (v pisarni vodje OHK FF, 5. nadstropje, 
soba 518), po epošti na naslov illfflj@ff.unilj.si ali preko eobrazca na spletni strani 
OHK FF.

Stroške medknjižnične izposoje poravnate po veljavnem ceniku.

mailto:illfflj@ff.uni-lj.si


9

DIGITALNA KNJIŽNICA 
Digitalna knjižnica je knjižnica, ki uporabnikom nudi organizirane zbirke digitalnih 
dokumentov in jim s svojimi storitvami zagotavlja njihovo dostopnost in uporabo. Vse
buje informacijske vire v digitalni obliki, ki so digitalizirano gradivo ali gradivo, ki je 
bilo že izvorno narejeno v digitalni obliki.

Digitalna knjižnica OHK FF  
(https://www.ff.unilj.si/knjiznica/digitalnaknjiznica) 

V Digitalni knjižnici OHK so zbrani različni elektronski informacijski viri, ki pokrivajo 
študijska področja na Filozofski fakulteti. Razdeljeni so glede na vrsto vira na: dela FF, 
bibliografske in druge podatkovne zbirke, eknjige, ečasopise in revije, epriročnike, 
iskalnike, citatne indekse in druge elektronske informacijske vire. V zbirko so vklju
čeni le zaupanja vredni viri, ki jih lahko uporabljate pri študiju. Klik na sam vir vam 
omogoča dostop do vira, klik na „več informacij“ vas usmeri na podrobnejši opis vira. 
V opisu izveste, kaj posamezen vir nudi, področja, ki jih pokriva, možnosti pomoči, 
založnika informacijskega vira, v kakšnem jeziku je informacijski vir, kdo omogoča 
dostop, posebnosti vira itd.

O elektronskih informacijskih virih, ki so specifično vezani na vaše področje študija, 
vas bo še posebej opozoril bibliotekar v knjižnici vašega matičnega oddelka. Tam boste 
imeli tudi možnost izobraževanja za njihovo uporabo.  

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani – DiKUL 

Portal DiKUL je enotna vstopna točka do elektronskih informacijskih virov Univerze 
v Ljubljani (UL), kjer so zastopane vse znanosti, katerih študij poteka na Univerzi v 
Ljubljani. Omogoča iskanje informacij v globalnem indeksu orodja za odkrivanje in
formacij EBSCO Discovery Service, kakor tudi v lokalnih zbirkah (katalogih knjižnic 
UL, RUL ipd.).

Globalni indeks zajema metapodatke, pridobljene iz katalogov knjižnic, od različnih za
ložnikov in ponudnikov podatkovnih zbirk, revij, knjig, zbornikov in drugega gradiva, 
kakor tudi vire s celotnimi besedili publikacij (erevij, eknjig) in prostodostopne vire na 
spletu. V iskanje so vključeni tudi metapodatki posameznih licenčnih informacijskih 
virov, ki jih knjižnice UL naročajo glede na specifične potrebe svojih uporabnikov.

Uporaba portala DiKUL je namenjena predvsem študentom UL in zaposlenim na 
UL, vendar je iskanje, pregledovanje rezultatov iskanja in preverjanje informacij o 

https://www.ff.uni-lj.si/knjiznica/digitalna-knjiznica
https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=ul&ds=true (
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dostopnosti celotnih besedil elektronskih ali tiskanih različic virov omogočeno tudi 
drugim uporabnikom. Dostop do celotnih besedil publikacij, ki jih v podatkovnih zbir
kah s celotnimi besedili, paketih erevij ali eknjig naročajo knjižnice UL, je v skladu z 
licenčnimi pogoji večinoma dovoljen le za študente UL in zaposlene na UL.

Kako dostopam do elektronskih informacijskih virov?

Do elektronskih informacijskih virov lahko člani OHK FF dostopajo z računalnikov 
fakultet UL ali z oddaljenim dostopom preko Digitalne knjižnice OHK ali DiKULa. 
Za oddaljeni dostop potrebujete številko študentske ali članske izkaznice in geslo, ki ga 
pridobite v knjižnici matičnega oddelka.

Kaj pomeni oddaljeni dostop?

Storitev oddaljenega dostopa omogoča uporabnikom dostop do elektronskih informa
cijskih virov ne glede na to, kje se nahajajo in ne glede na čas (od doma, iz kavarne, 
študentskega servisa itd.). Prijava s številko članske ali študentske izkaznice ter geslom 
je potrebna zaradi preverjanja upravičenosti dostopa za vsakega posameznega uporab
nika posebej.

Obširnejša navodila za oddaljeni dostop najdete na: http://mreznik.nuk.unilj.si/
oddaljenidostop.

Geslo za oddaljeni dostop 

Geslo za oddaljeni dostop je isto kot geslo za pregled izposojenega gradiva oziroma ele
ktronsko naročanje gradiva preko računalniškega kataloga COBISS.SI (storitev Moje 
knjižnice). Pridobite ga ob vpisu v knjižnico vašega oddelka.
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Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL  
(http://repozitorij.unilj.si)

Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik za
ključnih del študija ter objav in raziskovalnih podatkov zaposlenih na Univerzi. Za 
vsako delo, shranjeno v RUL, se bo v procesu oddaje izvedlo zaznavanje podobnosti 
vsebin (plagiatorstva). 

Uporabnikom z vsega sveta so za uporabo vsebin RUL na voljo dvojezične spletne in mo
bilne aplikacije. Kompatibilnost RUL z navodili OpenAIRE Evropski komisiji omogoča 
preverjanje izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz sofinanci
ranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. RUL je povezan s COBISS.SI in 
SICRISom, je del Nacionalnega portala odprte znanosti (www.openscience.si) in je vklju
čen v evropski portal magistrskih ter doktorskih del DARTEurope (www.darteurope.eu) 
ter v različne direktorije, agregatorje in iskalnike (OpenDOAR, ROAR, BASE itd.).
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Pisarna vodje 
OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE FF

Vodja OHK FF: mag. Priscila Gulič

Lokacija: 5. nadstropje, soba 518

Uradne ure*: pon–pet 11.00–13.00

Kontakti: El. naslov: info.ohk@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1392
 Spletna stran: https://www.ff.unilj.si/ohk

Medknjižnična izposoja: El. naslov: illfflj@ff.unilj.si

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:info.ohk@ff.uni-lj.si
https://www.ff.uni-lj.si/ohk
mailto:illfflj@ff.uni-lj.si
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Knjižnica za 
ANGLISTIKO, GERMANISTIKO IN PREVAJALSTVO

Lokacija: 3. nadstropje desno, soba 320

Uradne ure*: pon, čet  8.00–14.00
 tor, sre   8.00–17.00 

pet   9.00–14.00

Kontakti: El. naslov: ohk.ger@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1350 – izposoja
             (01) 241 1352 – priročna knjižnica
 

V knjižnični zbirki so najbolj zastopana naslednja področja: germanski jeziki in knji
ževnosti (med drugim najbogatejša zbirka švedske, nizozemske, islandske, danske in 
norveške literature v Sloveniji), prevodoslovje, angleška in nemška jezikovna didaktika.

Gradivo je v delnem prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 30 čitalniških mest in 5 računalnikov.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.ger@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
ARHEOLOGIJO

Lokacija: Zavetiška 5, 1. nadstropje, soba 107

Uradne ure*: pon, tor, čet  9.00–15.30
 sre    10.00–13.00, 14.00–17.00
 pet    9.00–14.00

Kontakti: El. naslov: ohk.arh@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1538
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja arheološke teorije, arheološke meto
dologije, posameznih arheoloških obdobij od paleolitika do srednjega veka, antične 
umetnosti, antične in srednjeveške zgodovine, epigrafike in numizmatike.

Vse gradivo je v prostem pristopu in se lahko uporablja samo v čitalniških prostorih. 
Gradivo (največ 2 enoti) si je možno izposoditi izključno čez vikend.

Obiskovalcem je na voljo 50 čitalniških mest in 8 računalnikov.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.arh@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
AZIJSKE ŠTUDIJE

Lokacija: prizidek, atrij, soba R5B

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet 10.00–14.00
 sre   11.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.aas@ff.unilj.si 
 Tel. št.: (01) 241 1450
 

Knjižnica pokriva področja japonologije, sinologije in koreanistike, v manjšem obsegu 
tudi druga področja Azije in Afrike. Gradivo je v glavnem v originalnih jezikih in an
gleščini, deloma tudi v slovenščini ter drugih evropskih jezikih.

Gradivo je v prostem pristopu.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.aas@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST  
IN KNJIGARSTVO

Lokacija: 5. nadstropje desno, soba 530

Uradne ure*: pon, tor, čet  9.00–13.00
 sre    9.00–11.00, 15.00–17.00 

pet   11.00–13.00

Kontakti: El. naslov: ohk.bib@ff.unilj.si;
 Tel. št.: (01) 241 1380
 

Knjižnično zbirko sestavlja specializirana literatura o bibliotekarstvu ter sorodnih ve
dah in posebna zbirka za knjigarstvo in založništvo.

Gradivo je dostopno v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 11 čitalniških mest in 5 računalnikov.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.bib@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO¹

Knjižnica

Lokacija: Zavetiška 5, pritličje, soba 008

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    11.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.etn@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1528
 

Knjižnica zbira in posreduje gradivo s področja etnologije, socialne in kulturne antro
pologije ter folkloristike. Poleg slovenske etnološke in antropološke literature hrani 
tudi tuja temeljna dela za področje Balkana, Evrope in neevropskih dežel.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 32 čitalniških mest in 6 računalnikov.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.psi@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

Dokumentacija in etnološki informacijski laboratorij

Lokacija: Zavetiška 5, pritličje, soba 011

Uradne ure*: ponpet 9.00–13.00

Kontakti: El. naslov: ohk.etn1@ff.unilj.si 
 Tel. št.: (01) 241 1584 
 

Zbirka obsega gradivo v pisni, vizualni in zvočni obliki, ki je bilo zbrano v okviru 
terenskega raziskovalnega dela v Sloveniji, evropskih državah, Afriki, Južni Ameriki.

Gradivo ni v prostem pristopu in se lahko uporablja samo v čitalnici.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.etn1@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
FILOZOFIJO

Lokacija: 4. nadstropje levo, soba 439

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    11.00–17.00

Kontakti:  El. naslov: ohk.fil@ff.unilj.si 
 Tel. št.: (01) 241 1117 – izposoja
    (01) 241 1116
 

Knjižnica pokriva področje filozofije in humanistike.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 14 čitalniških mest in 3 računalniki.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.fil@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
GEOGRAFIJO

Knjižnica

Lokacija: 2. nadstropje levo, soba 236

Uradne ure*: pon, tor, pet   9.00–14.00
 sre, čet   9.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.geo@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1250 – izposoja
    (01) 241 1252
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja geografije in sorodnih ved.

Gradivo je v prostem pristopu, razen starejšega gradiva, zaključnih del in periodike.

Obiskovalcem je na voljo 10 čitalniških mest in 3 računalniki.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.geo@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
GEOGRAFIJO

Kartografska zbirka

Lokacija: 2. nadstropje levo, soba 219A

Uradne ure*: ponpet  11.00–13.00 
sreda tudi 15.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.geo@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1234
 

Zbirka obsega tiskane karte vseh vrst in meril, med drugim stenske karte, temeljne 
topografske načrte in topografske karte (tudi stare avstrijske in italijanske karte slo
venskega ozemlja), geološke, vegetacijske karte, avtokarte in načrte mest za Slovenijo, 
Evropo in svet.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem so na voljo 3 čitalniška mesta.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.geo@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
KLASIČNO FILOLOGIJO

Lokacija: 3. nadstropje levo, soba 344

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–13.00
 sre    11.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.kla@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1420 
 

Gradivo pokriva področja latinskega, staro in novogrškega jezika, književnosti in kul
ture ter sorodnih ved.

Gradivo je v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 5 čitalniških mest in 1 računalnik.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.kla@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
MUZIKOLOGIJO

Lokacija: 5. nadstropje desno, soba 534

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet   10.00–14.00
 sre    10.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.muz@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1440
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja muzikologije, notno gradivo in zvočne 
posnetke.

Razen priročne knjižnice gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 12 čitalniških mest in 3 računalniki.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.muz@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Lokacija: 4. nadstropje desno, soba 418

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    10.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.ped@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1148
  

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja vzgoje in izobraževanja, pedagogike 
in andragogike.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem sta na voljo 2 čitalniški mesti in 1 računalnik.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.ped@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

Lokacija: prizidek, atrij, soba R3B

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–13.00
 sre    11.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.spj@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1430
 

Knjižnica pokriva področje primerjalnega jezikoslovja indoevropskih jezikov, splošne
ga jezikoslovja in stare orientalistike (predvsem hetitologijo) ter posreduje gradivo za 
arabski in madžarski lektorat.

Gradivo je v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 1 čitalniško mesto.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.spj@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST  
IN LITERARNO TEORIJO

Lokacija: 4. nadstropje desno, soba 422

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    10.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.prk@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1383
 

Knjižnica hrani in posreduje predvsem gradivo s področja literarnih ved (zlasti primer
jalne književnosti, literarne teorije in literarne zgodovine) ter kulturnih in humanistič
nih študij.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem sta na voljo 2 čitalniški mesti in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.prk@ff.uni-lj.si
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Knjižnica in INDOK služba Oddelka za 
PSIHOLOGIJO

Lokacija: prizidek, atrij, soba R2B

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    10.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.psi@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1186
 

Knjižnična zbirka pokriva tako teoretična (metodologija, razvojna psihologija, obča psi
hologija, psihologija osebnosti, socialna psihologija) kot uporabna psihološka področja 
(pedagoška psihologija, klinična psihologija, psihologija dela, športna psihologija itd.). 
Izvaja informacijsko svetovanje ter izobraževanje študentov in raziskovalcev za uporabo 
informacijskih virov Univerze v Ljubljani. Za individualno izobraževanje je potrebna 
predhodna prijava.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem so na voljo 3 čitalniška mesta in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.psi@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za  
ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

Francosko-italijanski del

Lokacija: 4. nadstropje desno, soba 408

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    10.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.rom@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1400
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo večinoma s področja romanskih jezikov, književ
nosti in kultur, napisano predvsem v francoščini in italijanščini (pa tudi v romunskem, 
katalonskem, furlanskem in ladinskem jeziku).

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 5 čitalniških mest in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.rom@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

Špansko-portugalski del

Lokacija: prizidek, atrij, soba R4B

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  10.00–14.00
 sre    10.00–13.00, 14.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.rom@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1188
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo večinoma s področja romanskih jezikov, književ
nosti in kultur, napisano zlasti v španščini ter portugalščini.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 5 čitalniških mest in 1 računalnik.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.rom@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
SLOVENISTIKO in Oddelka za SLAVISTIKO

Lokacija: 2. nadstropje desno, soba 204

Uradne ure*: pon, sre  9.00–18.00
 tor, čet, pet  9.00–14.00

Kontakti: El. naslov: ohk.sla@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1300 – izposoja
    (01) 241 1302
  

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja zahodno, vzhodno in južnoslovanskih 
filologij, literaturo za študij specialnih didaktik slovanskih jezikov in književnosti, naj
bogatejšo zbirko ruskega leposlovja v Sloveniji ter bogato zbirko starejšega in novejšega 
slovenskega leposlovja.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem je na voljo 6 čitalniških mest in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.sla@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
SOCIOLOGIJO

Lokacija: 4. nadstropje levo, soba 441

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet 10.00–14.00
 sre    11.00–13.00, 14.00–17.00
Kontakti: El. naslov: ohk.soc@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1123 – izposoja
    (01) 241 1122 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja humanistike in družboslovja.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem so na voljo 4 čitalniška mesta in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.soc@ff.uni-lj.si
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Knjižnica Oddelka za 
UMETNOSTNO ZGODOVINO

Lokacija: 3. nadstropje levo, soba 330

Uradne ure*: pon, tor, čet  9.00–15.00
 sre   9.00–17.00 
 pet    9.00–14.00 

Kontakti: El. naslov: ohk.umz@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1220
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo za študij umetnostne zgodovine (o razvoju arhi
tekture, kiparstva, slikarstva, fotografije in monografije slovenskih in tujih umetnikov). 
Del gradiva je namenjen specialnim (muzeologija, konservatorstvo in restavratorstvo) 
ter pomožnim zgodovinskim vedam (paleografija). Poudarek je na gradivu, ki obravna
va razvoj slovenske umetnosti, sledijo pregledi umetnosti evropskih držav, v manjšem 
obsegu tudi izvenevropske umetnosti in kulture.

Vse gradivo je v prostem pristopu in se lahko uporablja samo v čitalniških prostorih.

Obiskovalcem je na voljo 20 čitalniških mest in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:ohk.umz@ff.uni-lj.si


33

Knjižnica Oddelka za 
ZGODOVINO

Lokacija: 1. nadstropje desno, soba 104

Uradne ure*: pon, tor, čet, pet  8.00–14.00
 sre    8.00–17.00

Kontakti: El. naslov: ohk.zgo@ff.unilj.si
 Tel. št.: (01) 241 1200 
 

Knjižnica hrani in posreduje gradivo s področja slovenske zgodovine, zgodovine jugo
vzhodne Evrope in svetovne zgodovine, s posebnim poudarkom na sosednjih državah, 
zlasti Avstriji in Italiji.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Obiskovalcem sta na voljo 2 čitalniški mesti in 2 računalnika.

* v času predavanj; morebitne spremembe in poletni urnik objavljeni na spletni strani OHK FF

mailto:%20%09ohk.zgo@ff.uni-lj.si



