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V Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled od 
leta 2002 bolj dosledno zbiramo 
knjižnično gradivo, ki se vsebinsko 
veže na Bled, Gorje, njuno okolico in 
prebivalstvo v občinah Bled in Gorje 
(domoznansko gradivo). Marsikdo ima 
doma domoznansko gradivo, ki ga 
knjižnica še nima, zato vas vabimo, da 
nam pomagate pri izpopolnjevanju 
domoznanske zbirke. Razveselili se 
bomo vsakega vašega prispevka v obliki 
k n j i ge ,  d i p l ome ,  z em l je v id a , 
razglednice, avdio- in videoposnetka. S 
pomočjo sodobne tehnologije in z 
vašim dovoljenjem bomo napravili 
kopijo in vam original vrnili. 

Foto: Žiga Mučič 



Domoznanstvo pomeni proučevanje, raziskovanje 

določenega geografskega območja, ožje domovine, iz 

najbolj širokega, splošnega vidika (geografsko, 

zgodovinsko, arheološko, literarno, sociološko, 

jezikovno, etnološko, gospodarsko, klimatološko ...). V 

praksi se  največkrat deli na posamezne vede. Bistvena 

razlika od ostalih ved je ta, da je domoznanstvo 

omejeno na točno določeno geografsko področje in 

zanima ga vse v zvezi z njim in ljudmi, njihovimi 

aktivnostmi v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

Literatura: Local Studies Libraries. 2002. London : Library Association. 

Naslovnica  knjige o Bledu 
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V knjižnici je to posebna dejavnost, ki obsega 

evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, hranjenje in 

posredovanje knjižničnega gradiva, ki je kakor koli 

vezano na območje, ki ga knjižnica s svojo celotno 

dejavnostjo pokriva (domoznansko gradivo). Tako 

gradivo je v knjižnici ponavadi ločeno od ostalega 

gradiva kot posebna domoznanska zbirka. V manjših 

knjižnicah je domoznansko gradivo dostopno na ločeni 

knjižni polici s preprostim napisom. Večje knjižnice 

imajo lahko posebne domoznanske oddelke. 

Ločimo domoznansko gradivo, ki je vsebinsko vezano 

na območje delovanja knjižnice in njegovo 

prebivalstvo, in domoznansko gradivo, katerega avtor, 

založnik, izdajatelj ali tiskar je z območja delovanja 

knjižnice. 

Literatura: Krnel-Umek, D., Rajh, B. 1985. Domoznanska dejavnost v slovenskem 

knjižničnoinformacijskem prostoru. Maribor : Univerzitetna knjižnica 

Domoznanska dejavnost v knjižnično informacijskem sistemu Slovenije. 1992. Ljubljana. 

V Knjižnici Blaža Kumerdeja zbiramo in hranimo 

domoznansko knjižnično gradivo (knjige, serijske 

publikacije, zemljevide, CD-je, DVD-je, videokasete, 

avdiokasete), ki je vsebinsko vezano na območje 

delovanja občin Bled in Gorje, torej gradivo o Bledu, 

Gorjah in njuni okolici (Ribno, Bodešče, Koritno, 

Bohinjska Bela, Podhom …). Zbiramo  in hranimo 

tudi domoznansko gradivo o prebivalcih, osebnostih z 

Bleda, Gorij in njune okolice ter dela avtorjev, ki so na 

Bledu in v Gorjah rojeni ali tam stalno živijo. 

Domoznanska zbirka je postavljena ločeno od ostale 

zbirke na posebni knjižni polici.  

Domoznansko gradivo je v računalniškem 

knjižničnem katalogu označeno s posebnimi 

predmetnimi oznakami, ki lajšajo iskanje 

domoznanskega gradiva. Navodila za iskanje najdete 

pri pultu v knjižnici in na spletni strani Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica (http://www.rad.sik.si).  

Metod Frilic: Portret Blaža Kumerdeja 
Vir: Slanovic, B. 1997. Blaž Kumerdej. Kranj : Trajanus, str. 12. 
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