KNJIŽNICA (ODDELK-A/-OV) ZA:

PROSTORI

URNIK IZPOSOJE*

TELEFON

ANGLISTIKO, GERMANISTIKO IN PREVAJALSTVO (ohk.ger@ff.uni-lj.si)

3. nadstropje, soba 320

IZPOSOJNA knj. in PRIROČNA knj.
pon, čet, pet 8–14; tor, sre 8–18

2411 350 izposojna k.
2411 352 priročna k.

ARHEOLOGIJO (ohk.arh@ff.uni-lj.si)

Zavetiška 5, soba 107

pon, tor, čet 9–15.30; sre 10–17; pet 9–13

2411 538

AZIJSKE ŠTUDIJE (ohk.aas@ff.uni-lj.si)

prizidek, atrij, soba R5B

pon, tor, čet, pet 10–13; sre 11–17

2411 450

BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO
(ohk.bib@ff.uni-lj.si)

5. nadstropje, soba 530

pon, pet 10–13; tor, čet 10–14;
sre 11–17

2411 380

ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO (ohk.etn@ff.uni-lj.si)

Zavetiška 5
knjižnica: soba 008

pon, tor, čet, pet 10–14; sre 11–17

2411 528

dokumentacija in etnološki inf.
laboratorij: soba 011

pon–pet 9–14

2411 584

FILOZOFIJO (ohk.fil@ff.uni-lj.si)

4. nadstropje, soba 439

pon, tor, čet, pet 10–14; sre 11–17

2411 117

GEOGRAFIJO (ohk.geo@ff.uni-lj.si)

2. nadstropje, knjižnica: soba 236

pon, tor, pet 9–14; sre, čet 9–17

2411 250

kartograf. zbirka: soba 219a

pon–pet 11–13

2411 234

KLASIČNO FILOLOGIJO (ohk.kla@ff.uni-lj.si)

3. nadstropje, soba 344

pon, tor, čet, pet 10–13; sre 11–17

2411 420

MUZIKOLOGIJO (ohk.muz@ff.uni-lj.si)

5. nadstropje, soba 534

pon, tor, čet, pet 10–14; sre 10–17

2411 440

PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO (ohk.ped@ff.uni-lj.si)

4. nadstropje, soba 418

pon, tor, čet, pet 10–14; sre 10–17

2411 148

PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE (ohk.spj@ff.uni-lj.si)

prizidek, atrij, soba R3B

pon, tor, čet, pet 10–13; sre 11–17

2411 430

PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO (ohk.prk@ff.uni-lj.si)

4. nadstropje, soba 422

pon, tor, čet, pet 9–13; sre 11–17

2411 383

PSIHOLOGIJO (ohk.psi@ff.uni-lj.si)
(ohk.psi1@ff.uni-lj.si)

prizidek, atrij, soba R2B

pon, tor, čet, pet 10–14; sre 10–17

2411 186 knjižnica

ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI (ohk.rom@ff.uni-lj.si)

franc. in ital. jez. in knjiž.:
4. nadstropje, soba 408

pon, tor, čet, pet 10–13; sre 11–17

2411 400

špan. in port. jez. in knjiž.:
prizidek, atrij, soba R4B

pon, tor, čet, pet 10–13; sre 11–17

2411 188

SLOVENISTIKO IN SLAVISTIKO (ohk.sla@ff.uni-lj.si)

2. nadstropje, soba 204

pon, sre 7–18; tor, čet, pet 7–14

2411 300

SOCIOLOGIJO (ohk.soc@ff.uni-lj.si)

4. nadstropje, soba 441

pon, tor, čet 10–14; sre 11–17; pet 10–13

2411 123

UMETNOSTNO ZGODOVINO (ohk.umz@ff.uni-lj.si)

3. nadstropje, soba 330

ČITALNICA: pon, tor, čet 9–15; sre 9–17,
pet 9–14
IZPOSOJA NA DOM samo ob petkih do
ponedeljka

2411 220

ZGODOVINO (ohk.zgo@ff.uni-lj.si)

1. nadstropje, soba 104

pon, tor, čet, pet 8–14; sre 8–17

2411 200

Vodja OHK (info.ohk@ff.uni-lj.si)

pritličje, kabinet 11

pon, tor, čet, pet 11–13; sre 11–17

2411 180

(ohk.etn1@ff.uni-lj.si)

2411 176 INDOK služba

*Morebitne spremembe urnika in poletni urniki so objavljeni med obvestili na spletni strani OHK.

OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA
(OHK FF)
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete
je peta največja knjižnica v Sloveniji in največja fakultetna knjižnica Univerze v Ljubljani. Namenjena je
pedagoškemu in raziskovalnemu delu FF, odprta pa je
tudi za javnost. Združuje 18 knjižnic 21 oddelkov, od
tega je 13 knjižnic v glavni stavbi FF, 4 v prizidku in 2
na Zavetiški 5.
KNJIŽNIČNA ZBIRKA
Knjižnične zbirke vsebujejo čez 750.000 enot gradiva,
in sicer:
• knjige: monografije, učbenike, zbornike, raziskovalne naloge, seminarske, diplomske, magistrske
naloge, doktorske disertacije oddelkov ipd.,
• domače in tuje revije (7.388 naslovov: 1.763 tiskanih, 5.524 elektronskih, 101 v tiskani in elektronski obliki),
• posebne zbirke: kartografsko gradivo, muzikalije,
zapuščine ipd.,
• neknjižno gradivo: e-knjige, zvočne posnetke, video posnetke in ostalo gradivo.

ČLANSTVO V OHK FF
Študenti Univerze v Ljubljani se v OHK FF vpišejo ob
prvem obisku matične knjižnice oz. ene od oddelčnih
knjižnic, kjer izpolnijo pristopno izjavo. Članarino poravnajo že ob vpisu v letnik. Na začetku vsakega študijskega leta članstvo obnovijo. Status rednega študenta
jim omogoča brezplačen vpis tudi v knjižnice drugih
fakultet UL ter Narodno in univerzitetno knjižnico
(NUK) in Centralno tehniško knjižnico (CTK). Študentska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v
OHK FF in ostalih knjižnicah UL.
Drugi uporabniki ob vpisu v knjižnico izpolnijo pristopno izjavo, plačajo članarino ter prejmejo knjižnično izkaznico.
IZPOSOJA
Izposoja poteka med uradnimi urami v posameznih oddelčnih knjižnicah ob predložitvi veljavne študentske
ali knjižnične izkaznice. Čitalniško gradivo se lahko
uporablja le v oddelčnih ali skupni čitalnici (soba 015)
in ga je potrebno še isti dan vrniti v oddelčne knjižnice,
izven uradnih ur le-teh pa v knjižni nabiralnik OHK
FF (pritličje, pred kabinetom 11).

OHK
FF
UL

OSREDNJA
HUMANISTIČNA KNJIŽNICA
FILOZOFSKE FAKULTETE

VODNIK PO KNJIŽNICAH OHK FF
VODJA OHK FF: dr. Milan Lovenjak, doc.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
DIGITALNA KNJIŽNICA
OHK FF poleg tiskanega gradiva omogoča elektronski
dostop do baz e-revij, e-knjig, priročnikov ipd., ki pokrivajo znanosti, zastopane na Filozofski fakulteti. Dostop je možen z računalnikov na Filozofski fakulteti, za
študente FF in zaposlene na FF tudi od doma z geslom
(http://www.ff.uni-lj.si/OHK/digitalna_knjiznica)

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK FF, si je iz drugih domačih in tujih knjižnic mogoče izposoditi preko medknjižnične izposoje osebno (v pisarni vodje OHK FF, pritličje,
kabinet 11), po e-pošti na naslov illfflj@ff.uni-lj.si ali preko e-obrazca na spletni strani OHK FF. Stroške medknjižnične izposoje poravna naročnik gradiva po veljavnem
ceniku.
© OHK FF 2016
Zgibanko pripravili člani DS za celostno podobo OHK FF in
Jure Preglau, Ljubljana, september 2016

NASLOV: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
CENTRALA FF: 386-01/2411 000
VODJA OHK FF: 386-01/2411 180

TELEFAX: 386-01/4259 337
ELEKTRONSKA POŠTA: info.ohk@ff.uni-lj.si
SPLETNI NASLOV: http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK

