
IMA KNJIŽNICA TUDI ZGODOVINO? 

V »Škofovih zavodih« so pred 2. sv. vojno postavili 
odlične temelje tudi knjižničarstvu (žal pa od predvojnih 
knjižnic premoremo bore malo gradiva; v letu 1940 je 
zaloga štela 11.400 del v 30.478 zvezkih). V tedanjem 
zavodu so imeli bogate zbirke knjig v več knjižnicah: 
profesorski (svetni in duhovni), dijaški, francoski in 
nemški knjižnici. Precej teh knjig je priskrbel 
ustanovitelj, mnogo so jih podarili profesorji zavoda in 
številni dobrotniki po Sloveniji. Pred vojno so za 
knjižnice skrbeli: profesorji Anton Jarc, dr. Jožef 

Demšar, Franc Rebol, Jernej Pavlin, Franc Belec, Jakob Šolar, Franc Jere in Janez 
Samsa.  

 

Med drugo svetovno vojno so okupatorji večino knjig zvozili v Kranj, kjer naj bi 

osnovali osrednjo knjižnico za Gorenjsko. Po vojni so predvojni profesorji 

dosegli, da so zavodske knjige ter revije vrnili Cerkvi in so prišle v Ljubljano 

(nekaj knjig je prevzela Teološka fakulteta v Ljubljani, drugi del je postal del 

knjižnega fonda malega semenišča pri Sv. Petru, en del je pristal – pretežno 

serijske publikacije – v Škofijski knjižnici, večina pa v Semeniški knjižnici – precej 

dragocenih izvodov, slika A. Breznika – slikar B. Jakac …).  

                               



Po osamosvojitvi Slovenije je v zavodu znova začela delovati knjižnica, 

poimenovana po dr. A. Brezniku, v jugovzhodnem delu gimnazije (100 m). 

 

 

 

 

 

 

   Stari prostori Knjižnice dr. A. Breznika 

 

 

 

 

 

 

  

  Knjižničarka prof. Jožica Koder v izposoji (stari prostori) 

Začetnici graditve nove knjižnice sta bili bibliotekarka Darja Mohar Pestotnik 

(1993) in prof. slov. jezika Jožica Koder (prostovoljno od 1994 do 1999), 

nadaljeval pa je bibliotekar Boštjan Roblek kot vodja medioteke (od 1996 dalje). 



 

Literarno srečanje s p. Jožetom 

Cukaletom, misijonarjem iz Indije, 

osebnim spovednikom sv. matere 

Terezije (stari prostori) 

 

 

Zaloga se je začela graditi od inventarne številke ena naprej – več kot polovica 

gradiva je podarjenega (Založba Družina, Založba Ognjišče, Celjska Mohorjeva 

družba, Mohorjeva družba v Celovcu,  Mladinska knjiga, zasebne zbirke g. 

nadškofa A. Šuštarja, prof. Franceta Vodnika, dr. Janeza Zdešarja, Ande 

Peterlin, Julijana Miklavčiča, Vladimirja Kozine, Lojzeta Čampe, prof. dr. Rudija 

Podgornika, Anice in Janka Modra,  Ivana Petriča, Vladimirja Zmeta …). 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek avtomatizirane izposoje v starih prostorih (1999). 

 

Ko je zaloga občutno narasla, je takratni direktor dr. Anton Jamnik imel pravi 

posluh za širitev in je bibliotekarju Boštjanu Robleku zaupal oblikovanje 

vsebinskega, arhitektu Gašperju Demšarju pa arhitekturno oblikovnega dela 

novih knjižničnih prostorov.  

Rojstvo novih knjižničnih prostorov v letu 2002. Uspeh na dlani: dijaki so jo 

takoj vzeli za svojo (pomagali so jo tudi seliti!). Zadovoljstvo bralcev pa smo 

podeseterili z nakupi novih knjig, katerih kvalitetni bibliotekarjev izbor je 



finančno pošteno podprl knjigi naklonjen ekonom Tone Homar (čez čas 

zaslužen tudi za dodatne štiri omare polic). V novi knjižnici se je bibliotekarju za 

nekaj časa pridružila knjižničarka Pavla Bergant in izmed mnogih prostovoljcev 

izstopajoča Marijan Marinčič in Irena Saksida. V zadnjih letih se je pridružila še 

bibliotekarka Mateja Beribak. 

Kot zanimivost: v knjižničnih prostorih smo gostili Ritem srca 2020 (smo odprti 

za vse, kar širi kulturo srca …). 

 

 

       Zapis sestavil Boštjan Roblek 

 

 


