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Poslanstvo Škofijske knjižnice je v 
ohranjanju zgodovinskega spomina 

Ljubljanske (nad)škofije za prihodnje 
rodove. 
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Vidmarjeva knjižnica 
Ciril-Metodov trg 4 
Ljubljana (škofijski dvorec)

Škofijska pastoralna knjižnica 
Poljanska cesta 4 
Ljubljana (Alojzijevišče)
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•Škof Jernej Vidmar (1802-1883) ob upokojitvi  

podaril svojo knjižnico Škofijski menzi l. 1875

•Razglašena za kulturni spomenik (1951) 

• Šteje 4057 del:  popisanih v Czernyjevem 

abecednem katalogu v dveh foliantih iz leta 1892

•Zbirka vsebuje teološke in neteološke publikacije 

predvsem v nemščini in latinščini, 

•nekaj pa tudi v slovenskem jeziku: Dalmatinova 

Biblija (1584), Krajnska Čbelica (1830–1833) in 

Kopitarjeva Glagolita Clozianus ( 1836)
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•Od 1945 v škofijskem dvorcu: Uredniška knjižnica tednika Oznanilo (1945-

1952) 

• V 70. letih preselitev na Poljansko 4 : Alojzijevišče l. 1846 ustanovil Anton 

Alojzij Wolf (1782-1859)

• Na pobudo dr. Vilka Fajdige pa je bila tudi pastoralni pripomoček 

duhovnikom (od tu izraz "pastoralna" knjižnica)

•Polnopravni član sistema COBISS.si (2005) 

• Knjižni fond (nad 50.000 enot gr.) razdeljen v 4 glavne skupine: teologija 

(priročniki, pastorala, katehetika, biografije, homiletika, šmarnice), 

humanistika (zgodovina, umetnost), leposlovje in periodika. Starejše 

gradivo: Japljev prevod Svetega pisma (1784–1804) in Valvasorjeva Slava 

vojvodine Kranjske (1689). 

•Posebnosti: zbirke umetnostnih zgodovinarjev V. Steske in I. Veiderja ter 

Društva za krščansko umetnost;  ena popolnejših zbirk slovenskega verskega 

periodičnega tiska pred letom 1945; naslovi slovenske izseljenske in zamejske 

periodike: 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.
Foto: DLA



 Interna knjižnica Nadškofije Ljubljana

 Ne izvaja javne službe

 Namenjena duhovnikom in pastoralnim delavcem 
(“Clericis et civitati “–”Duhovnikom in mestu”

 Odprta tudi raziskovalcem, uporabnikom Teološke 
knjižnice v Ljubljani, … in drugim.

 Čitalnica:  od srede do petka 9.30- 12.30

 Osebna prilagoditev glede časa in dneva, po predhodni 
najavi na tel. 01/4345857 ali e-mail.: 
skofijska.knjiznica.lj@rkc.si (za redne obiskovalce 
dosegljiva tudi na mobilni telefon knjižničarke)

mailto:skofijska.knjiznica.lj@rkc.si


 Postavitev gradiva po “númerus
currens”(ni prostega pristopa)

 Stara originalna vrata in pragi iz 
časa Alojzijevišča (1846)

Foto: Leja BorovnjakFoto: DLA



Čitalnica Teološke knjižnice  
(daljši čas odprtosti čitalnice)

Čitalniški sedeži v Škofijski pastoralni knjižnici 
(3 sedeži, po potrebi več …)

Foto: Leja Borovnjak Foto: DLA



•Dolgoletni vodja Teološke, 

Semeniške in Škofijske 

knjižnice v Ljubljani

•Dobitnik Čopove diplome 

za bibliotekarstvo (1979)

•Član domačih in tujih 

znanstvenih ustanov

•Vzgled sodelovanja z 

raziskovalci in odprtosti 

med ustanovami, …

•“živa enciklopedija”Foto: DLA



•Pred karanteno: 
so uporabniki po podatkih knjižnične 
statistike posegali predvsem po 
knjižničnih uslugah izposoje v čitalnico, 
šele nato na delovno mesto ali na dom

•Med karanteno: 
zaprta čitalnica, knjižnica, delo od 
doma, porast informacijskih storitev  
preko telefona in e-sporočil z ali brez 
skeniranih člankov ali strani iz 
monografij

•Po karanteni?
Resen razmislek o digitalizaciji gradiva, 
o novih prostorih in kadrovski okrepitvi.


