
Uporaba gradiva je mogoča v času uradnih ur 
v čitalnici Škofijske pastoralne knjižnice. 
Duhovniki in pastoralni delavci si lahko gradivo 
izposodijo tudi na dom. Na dom ne izposojamo 
redkega gradiva. Izposoja periodike je mogoča 
le v primeru, ko knjižnica hrani vsaj dva izvoda.  

 

INFORMACIJSKA PISMENOST 

Narodna in univerzitetna knjižnica organizira 
brezplačne tečaje iskanja po informacijskih 
virih. Zainteresiranim uporabnikom 
priporočamo, da si termine pogledajo na 
internetni strani: 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=258225649 
 

 

NADŠKOFIJA LJUBLJANA 

Škofijska knjižnica 

Ciril-Metodov trg 4 

1000 Ljubljana 

 

Vodja knjižnice: prelat dr. Marijan Smolik 

Višja bibliotekarka: Dragica Lovrić Anušić 

Pomočnik v knjižnici: Jernej Antolin Oman 

 

Enota: 

Škofijska pastoralna knjižnica 

Poljanska cesta 4 

1000 Ljubljana 

tel. 01/4345857 

skofijska.knjiznica.lj@rkc.si 

 

Enota: 

Vidmarjeva knjižnica 

Ciril-Metodov trg 4 

1000 Ljubljana 

 

URADNE URE (Poljanska cesta 4): 

PONEDELJEK: 9.30–12.30 

TOREK: 9.30–12.30 

SREDA: 9.30–12.30 

ČETRTEK: ZAPRTO 

PETEK: ZAPRTO 
 

Obisk izven uradnih ur je možen po 
predhodnem  dogovoru. 

 

Besedilo in foto: DLA, JAO. Založila Škofijska knjižnica v Ljubljani, 
april 2013. Odgovarja prof. dr. Marijan Smolik. 
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KRATKA PREDSTAVITEV 

Škofijska knjižnica je interna knjižnica 
Nadškofije Ljubljana in ima dve enoti na dveh 
lokacijah: 

VIDMARJEVA KNJIŽNICA 

(Ciril-Metodov trg 4) 

Knjižnico je ustanovil leta 1875 knezoškof 
dr. Jernej Vidmar, ki je po svoji odpovedi 
škofovanju in preselitvi v Kranj svojo knjižnico 
zapustil škofijski menzi (menzalna knjižnica).  

Njen fond še danes šteje 4057 del, ki so 
popisana v Czernyjevem abecednem katalogu v 
dveh vezanih zvezkih iz leta 1892. 

Ministrstvo za znanost in kulturo je knjižnico 
leta 1951 razglasilo za kulturni spomenik.  

V njej se nahajajo teološke in neteološke 
publikacije predvsem v nemščini in latinščini, 
nekaj pa jih je tudi v slovenskem jeziku. Od 
slednjih je potrebno omeniti Dalmatinovo 
Biblijo (1584), Krajnsko Čbelico (1830–1833) 
in Kopitarjevo Glagolito Clozianus (1836). 

Vidmarjeva knjižnica ni odprta za javnost. 
 

ŠKOFIJSKA PASTORALNA KNJIŽNICA 

(Poljanska cesta 4) 

Nastala je ob prvem povojnem verskem listu 
Oznanilu (1945–1952) kot priročna knjižnica 
uredništva. Na pobudo dr. Vilka Fajdige pa je 
bila tudi pastoralni pripomoček duhovnikom (od 
tu izraz "pastoralna" knjižnica). Sprva se je 
nahajala v škofijskem dvorcu, po dograditvi 
novega trakta Teološke fakultete v 70. letih, se 
je preselila v prvo nadstropje Alojzijevišča, kjer 
deluje še danes. 

Knjižni fond se je sprva nabiral iz ostaline 
predvojnih in medvojnih cerkvenih ustanov; 
najprej iz Marijanišča, od koder so preselili 

večji del Lampetove knjižnice, kasneje pa iz 
raznih drugih podržavljenih in ukinjenih 
ustanov (npr. Zavod sv. Stanislava). V 
nadaljevanju se je knjižni fond bogatil tudi z 
zapuščinami umrlih duhovnikov (F. Ambrožiča, 
F. S. Finžgarja, A. Kalana, V. Kragla, A. Stroja, 
J. Šolarja, V. Tomana in drugih) in škofov (A. 
B. Jegliča, G. Rožmana, A. Vovka, A. Šuštarja, 
J. Kvasa …) vse do današnjih dni. Prav tako so 
od časa do časa prihajale in še prihajajo knjige 
iz raznih samostanov ali redovnih skupnosti. 
Uporabne knjige uvrstimo v fond, duplikati pa 
so na voljo škofijskim ustanovam, župnijskim 
knjižnicam, bogoslovcem in duhovnikom. 

 
Knjižni fond obsega nad 50.000 enot gradiva 

in je razdeljen na štiri glavne skupine: teološka 
literatura (priročniki, pastorala, katehetika, 
biografije, homiletika, šmarnice), humanistika 
(zgodovina, umetnost), leposlovje in periodika. 
Od starejšega gradiva se v knjižnici nahajata 
Japljev prevod Svetega pisma (1784–1804) in 
Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske (1689). 

Posebnost so tudi zbirke umetnostnih 
zgodovinarjev V. Steske in I. Veiderja ter 
Društva za krščansko umetnost. 

V Škofijski pastoralni knjižnici hranimo eno 
izmed popolnejših zbirk slovenskega verskega 
periodičnega tiska pred letom 1945. Na voljo je 
precej naslovov slovenske izseljenske in 
zamejske periodike (npr. Ave Maria, Zarja, 
Svobodna Slovenija, Slovenska država, Tabor, 
Misli, Meddobje, Pastirček, Mladika, Nedelja). 
Poleg novejših župnijskih glasil, hranimo tudi 
stare župnijske liste, ki so jih izdajale 
posamezne župnije v letih pred in med drugo 
svetovno vojno. 

POSLANSTVO 

Poslanstvo Škofijske knjižnice je v 
ohranjanju zgodovinskega spomina Ljubljanske 
(nad)škofije za prihodnje rodove. Poleg druge 
literature hranimo številne naslove periodike, ki 
so bili izdani na škofijski ali župnijski ravni. To 
gradivo zbiramo, varujemo in ohranjamo. Zato 
na tem mestu prosimo vse župnije in dekanije 
Nadškofije Ljubljana, da nam pošiljajo izdane 
publikacije, predvsem glasila župnij oz. dekanij. 

Škofijska knjižnica je namenjena 
duhovnikom in pastoralnim delavcem za 
podporo pri duhovnem, pastoralnem, 
katehetskem in kulturnem delovanju. Naše 
storitve pa najbolj potrebujejo tisti, ki iščejo 
gradivo, ki ga ima v Sloveniji samo naša 
knjižnica, za potrebe znanstvene, kulturne in 
raziskovalne dejavnosti. 
 

DOSTOP DO GRADIVA 

V jeseni, leta 2005, smo postali polnopravni 
član sistema COBISS. Po že obdelanem gradivu 
Škofijske knjižnice lahko iščete na 
www.cobiss.si. V COBISS-u je vpisanih okrog 
80% vsega fonda. 

http://www.cobiss.si/

