enoto izpolni zadolžnico. Če gradiva v
predpisanem roku ne vrne, prejme opomin in
mora plačati zamudnino.
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(Izberete lahko iskanje po vseh slovenskih knjižnicah,
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Urnik izposoje v čitalnico in na dom:
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Knjižnične delavke:
Andreja Puc, viš. bibl.

Medknjižnična izposoja (kontakt,
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Digitalna knjižnica OHK FF (na spletni
strani OHK)

Urška Skalicky, viš. bibl.
Urška Šavc, bibl.
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1. O NASTANKU IN DELOVANJU
KNJIŽNICE
Z ustanovitvijo ljubljanske univerze (štud. leto
1919/1920) je tesno povezan tudi nastanek
Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka
za slavistiko oz. knjižnice Seminarja za
slovansko filologijo. Nakup knjižnice graškega
profesorja slovanske filologije dr. Gregorja
Kreka in občasni darovi raznih profesorjev
(Nahtigal, Pleteršnik, Kidrič, Ramovš idr.) ter
volila (Slovenska matica, ljubljanski župan Ivan
Hribar idr.) so omogočili delo seminarja in s
tem tudi oddelčne knjižnice. Denarja za nakupe
je bilo vedno premalo, zato so bili darovi in
zamenjava gradiva zelo pomembni za njeno rast
in razvoj.
Prve knjige je katalogiziral dr. Avgust Pirjevec,
ki je kasneje kot bibliotekar deloval v državni
licejski biblioteki, za njim je bil za knjižničarja
imenovan študent slavistike Rudolf Kolarič, po
letu 1929 pa je njegovo delo nadaljeval asistent
Zvonko A. Bizjak. Po drugi svetovni vojni je v
knjižnici delala cela vrsta asistentov, šele leta
1954 je Seminar za slovansko filologijo dobil
prvo bibliotekarko, Irmo Marinčič Ožbalt. Za
njo je knjižnico do konca leta 1996 uspešno
vodil viš. bibl. spec. Marko Kranjec. Danes je v
knjižnici zaposlenih pet bibliotekark z ustrezno
strokovno izobrazbo. Knjižnica je urejena po
širših strokovnih področjih, znotraj teh pa po
tekočih številkah. Ob desetletnici obstoja je
imela 16.500 zvezkov, po več kot devetdesetih
letih obsega že več kot 132.000 enot
knjižničnega gradiva (od tega okoli 950
naslovov periodike), hrani pa tudi neknjižno
gradivo (plošče, kasete, magnetofonske trakove,
filme, zemljevide, CD-je). Vsako leto z nakupi,

zamenjavo in darovi pridobi od 1.500 do 2.000
enot gradiva. Le-to je strokovno obdelano
(različni klasični katalogi), od l. 1988 dalje pa je
bilo dostopno tudi v obliki računalniških
datotek – STEVE, EVA, po letu 1993 pa v
vzajemnem
bibliografskem
katalogu
COBISS/OPAC.
Knjižnica ni namenjena samo študentom in
profesorjem oddelkov za slovenistiko in
slavistiko, odprta je vsem državljanom
Republike Slovenije in tujcem, ki imajo v
Sloveniji začasno ali stalno bivališče.

2. UREDITEV
Uporabniki nimajo prostega dostopa do
knjižničnega gradiva, ker je le-to postavljeno
v skladišču po strokovnih skupinah, označenih
z okrajšavami latinskih nazivov, znotraj teh
skupin po zaporedju tekočih številk. Uporabnik
ima na voljo klasične (listkovne) in
računalniške kataloge:
a)
stari abecedni imenski katalog (za
gradivo, ki je v knjižnico prišlo do l. 1962);
b) novi abecedni imenski katalog (za
gradivo, ki je v knjižnico prišlo po letu 1962 do
leta 2011);
c)
stvarni katalog (do leta 1998);
d) geselski imenski katalog;
e)
katalog neknjižnega gradiva;
f)
računalniški katalog COBISS+
(predvsem za gradivo, ki je v knjižnico
prišlo po l. 1993).
Preko vzajemnega kataloga COBISS+ imajo
uporabniki možnost pregledovanja naših zbirk,

poleg tega pa jim je omogočen dostop v večino
slovenskih
visokošolskih,
specialnih
in
splošnoizobraževalnih knjižnic, ki so vključene
v ta sistem. Knjižnica nima čitalnice, zato se
redko in dragoceno gradivo pregleduje v
prostorih knjižnice ali skupni čitalnici OHK
(klet, s. 015). Knjižni nabiralnik za vračanje
gradiva izven delovnega časa knjižnice je v
pritličju (s. 37).

3. IZPOSOJA
Pri vsakem obisku knjižnice morajo uporabniki
predložiti veljavno študentsko izkaznico ali
izkaznico OHK FF. Redni in izredni študenti
poravnajo vpisnino ob vpisu na fakulteto ali v
višji letnik, študenti drugih fakultet UL
poravnajo članarino na matičnih fakultetah,
ostali uporabniki pa plačajo članarino (mesečno,
trimesečno, polletno ali letno). Za vse pa veljajo
cenik in določila Pravilnika o splošnih
pogojih poslovanja OHK FF. Gradivo se
izposoja na dom za 14 dni ali en mesec, redko
in dragoceno gradivo, enciklopedije, slovarje in
periodiko pa uporabniki lahko pregledujejo le v
prostorih knjižnice ali skupni čitalnici (s. 015).
Za tak način izposoje morajo v knjižnici pustiti
študentsko izkaznico, izkaznico OHK FF ali
kak drug osebni dokument. Učbeniki in
priročniki, ki jih knjižnica hrani v več izvodih,
se izposojajo za celo šolsko leto.
Izposojevalni rok se lahko podaljša osebno, po
telefonu, elektronski pošti ali internetu. Za
gradivo, ki si ga uporabnik izposodi na dom,
prejme seznam izposojenega gradiva z roki
vračila, za gradivo, ki še ni dostopno v
računalniškem katalogu, pa za vsako izposojeno

