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Občina Cerknica, 11.021 prebivalcev
osrednja knjižnica 
850 m², selitev v nove prostore leta 2001
72.263 enot, od tega neknjižno gradivo 6607
naročeni na 230 revij in časopisov
10 s programi in z dostopom do interneta
urejen dostop, dvigalo 
da, lcd projektor, prenosni računalnik,
tv, dvd predvajalnik
Domoznanski oddelek Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica,
Osebna knjižnica Jožeta Udoviča

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju treh notranjskih občin 
(Cerknica, Loška dolina, Bloke), kjer živi 16.568 prebivalcev, in je osrednja 
knjižnica tega območja. Cerkniška knjižnica ima skupaj z enotama v Starem trgu in 
Novi vasi 1300 m² prostora, 102.282 enot knjižničnega gradiva, od tega 7506 enot 
neknjižnega gradiva (dvd, cd, cd-rom itd.), ter 3533 enot gradiva za nastajajočo 
enoto Rakek, naročena je na 295 revij in časopisov, za uporabnike ima na voljo 15 

računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte.

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

občina, v kateri knjižnica deluje
status   
površina knjižnice
knjižnično gradivo  
periodika  
računalniki za uporabnike
dostop za gibalno ovirane
prireditveni prostor   

posebnosti  
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Domoznanski oddelek

      Knjižnica od leta 1992 načrtno zbira, obdeluje, hrani in posreduje   
      domoznansko gradivo. Domoznanski oddelek zanima vse, kar je
      ali bo izšlo na območju notranjskih občin.
      Posebnosti domoznanskega oddelka:

      zbirka knjižnih dragocenosti 
      -  E. Brown: A brief account of some travels in divers parts
      of Europe …, 1685
      - J. V. Valvasor: Die Ehre des Hertzogthums Crain, 1689
      - F. A. Steinberg: Gründliche Nachricht von dem in dem
      Inner-Crain gelegenen Czirknitzer-See, 1758
      - J. F. Repež: Nebeshku blagu, 1764; Romarsku drugu blagu 1770,
      Romarske bukvice 1775
      - A. Ambschell: Dissertatio de centro gravitatis in subsidium
      suorum discipulorum, 1779; Anfangsgründe der allgemeinen
      auf Erscheinungen und Bersuche gebauten Naturlehre, 1793;
      Elementa Physicae, 1807

      kartografska zbirka 
      - S. Münster, W. Lazius, A. Hirschvogel, G. Mercator, J. V. Valvasor, 
      N. Sanson, J. P.  Homann, T. C. Lotter, D. R. de Vaugondy …
 
      - slikovno gradivo (razglednice, fotografije, plakati)

      - digitalizirano gradivo (zbirka starih razglednic, zemljevidov,
      gradivo s posnetki prireditev)

      - slikovni arhiv Brestovega obzornika
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Jože Udovič

se je rodil 17.10.1912 v Cerknici, v letih od 1918 do 1923 obiskoval ljudsko šolo v Cerknici in Sta-
rem trgu, leta 1932 končal klasično gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani, 1940 diplomiral iz slavis-
tike, od leta 1948 svobodni književnik, član SAZU od leta 1981. Umrl 5.11.1986 v Ljubljani. Izdal 
je tri pesniške zbirke: Ogledalo sanj (1961), Darovi (1975), Oko in senca (1982), po smrti so izšle 
knjige: Pesmi (1988), zbirka novel Spremembe (1991), njegovi dnevniki Zapisi v tišino (1992), 
izbrani eseji Brazda na vodi (1993), Zbrana dela I-V. Prevodi: F. G. Lorca, D. Thomas, P. Neruda, 
V. Aleixandre, G. Mistral, N. Kazantzakis, F. Kafka, W. Woolf, H. Broch, J. Joyce, H. Laxness, E. A. 
Poe, H. Hesse, J. L. Borges, E.T.A. Hoffmann, J.-P. Sartre, A. Huxley, K. Mansfield, L. Guilloux, J. 
Cassou, R. M. Rilke, C. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Verlaine, S. Mallarmé. Pomembnejša literatura 
o Udoviču in njegovem delu: B. Paternu: Lirika Jožeta Udoviča, Problemi št. 1 (1962/63), 9-25. - T. 
Kermauner: Izročilo in razkroj ali samorazdejanje humanizma v povojni slovenski poeziji, 1970, 
153-173. - R. Dabo: Pjesnik Jože Udovič, Forum, br. 12 (1971), 881-886. - B. Paternu: Problem nad-
realizma v sodobni slovenski liriki, Slavistična revija, št. 4 (1972), 376-406. - B. Koprivec Mate: 
Udovičeve pesmi o poeziji, Prostor in čas, št. 3/4 (1972), 150-162. - V. Truhlar: Doživljanje absolut-
nega v slovenskem leposlovju, 1970, 219-236. - F. Pibernik: Med tradicijo in modernizmom, 1978, 
13-14. - D. Poniž: Molk in pisava, 1986, 54-71. - D. Poniž: Neznana dežela Udovičeve poezije, Pri-
morska srečanja, št. 67/68, 27-31. - D. Poniž: Pesnik in novelist Jože Udovič, Kopitarjevi študijski 
dnevi II, 1992, 63-68. – M. Hribar: Bibliografija Jožeta Udoviča, 1996. - F. Pibernik: Ogledala sanj 
Jožeta Udoviča, 1996. - Jože Udovič (zbornik), 1997, F. Pibernik: Jože Udovič: njegova poezija med 
realnostjo in vizijo – z dvema proznima intermezzoma, 2008. Za svojo prvo zbirko Ogledalo sanj je 
prejel Prešernovo nagrado (1962), za prevod Brochovega romana Vergilova smrt Sovretovo na-
grado (1971), nagrado mesta Ljubljane (1976) za drugo pesniško zbirko Darovi.

Knjižnico so poimenovali po pesniku, prevajalcu,
esejistu, pripovedniku Jožetu Udoviču leta 1987,
takrat so pesniku na rojstni hiši na taboru postavili
tudi spominsko obeležje. Posebno mesto ima osebna
knjižnica v Udovičevi sobi, ki šteje okrog 3000 knjig,
diapozitivov, revij. Velik del zbirke predstavlja poezija
(španska, francoska, angleška, nemška ...) ter proza,
literarnozgodovinske in umetnostnozgodovinske
publikacije. Nekatere izmed njih so še posebej dragocene,
saj vsebujejo Udovičeve zabeležke.
Na ogled so tudi Udovičevi pripomočki pri čebelarjenju.





Mladinski kotiček

Predšolski otroci in osnovnošolci izbirajo med leposlovnimi knjigami za otroke in mla-
dino, strokovno literaturo, slikanicami, periodiko, dvd-ji, cd-ji, cd-romi, deskajo po inter-
netu, poslušajo glasbo ali pa v čitalnici napišejo domačo nalogo, se igrajo z družabnimi 
igrami. Knjižnica organizira prireditve: ure pravljic, lutkovne igrice, glasbene pred-
stave, razstave, uganke za modrijančke, literarne uganke, uganke za bistre glave, 
delavnice, prireditve ob mednarodnem dnevu knjige za otroke.





Oddelek za odrasle

se nahaja v prvem nadstropju, delno pa tudi v pritličju. Obiskovalci lahko izbirajo med
številnimi strokovnimi in leposlovnimi deli. Dve čitalnici, časopisna in študijska,
omogočata dostop do periodike, knjižnega gradiva, svetovnega spleta. Študijska čitalnica
s priročno knjižnico je namenjena nemotenemu delu. Za odrasle pripravljamo literarne
večere, predavanja, razstave, delavnice.
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Prireditve



Medioteka

Bogata zbirka neknjižnega gradiva obsega okrog 7000 enot videokaset,
dvd-jev, cd-jev, cd-romov, zvočnih knjig, zemljevidov.



Ob otvoritvi novih prostorov leta 2004 dobi
knjižnica ime po starotrški pesnici Marički Žnidaršič 
(1914-1986), ki je napisala pesniške zbirke:
Pesmi izpod Snežnika (1950),
Človek in zemlja (1953),
Nalomljena veja (1957),
Ugasla luč (1965),
Ko je prihajal dan (1975). 

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu



občina, v kateri knjižnica deluje           Občina Loška dolina, 3.906 prebivalcev
status                                                Enota Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
površina                                           340 m², selitev v nove prostore leta 2004
knjižnično gradivo                            19.188 enot, od tega neknjižno  gradivo 574
periodika                                        naročeni na 40 revij in časopisov
računalniki za uporabnike                3 s programi in z dostopom do interneta
dostop za gibalno ovirane                urejen dostop
prireditveni prostor                           da, lcd projektor, prenosni računalnik
posebnost                                              Osebna knjižnica Maričke Žnidaršič



Enota Ivana Čampa Nova vas

Ob odprtju novih prostorov leta 2008
dobi knjižnica ime po bloškem pesniku
in pisatelju Ivanu Čampi (1914-1942).
Za časa življenja je izdal:
pesniško zbirko Iz belih noči (1938),
povest Mlin v grapi (1940),
pesmi Šotor v zatišju (1941).
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dobi knjižnica ime po bloškem pesniku
in pisatelju Ivanu Čampi (1914-1942).
Za časa življenja je izdal:
pesniško zbirko Iz belih noči (1938),
povest Mlin v grapi (1940),
pesmi Šotor v zatišju (1941).

občina, v kateri knjižnica deluje      Občina Bloke, 1.641 prebivalcev
status                                                Enota Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
površina                                            110 m², selitev v nove prostore leta 2008
knjižnično gradivo                            7.298 enot, od tega neknjižno gradivo 325
periodika                                           naročeni na 25 revij in časopisov
računalniki za uporabnike                2 s programi in z dostopom do interneta
dostop za gibalno ovirane                urejen dostop, dvigalo
prireditveni prostor                           da, souporaba prostora nad knjižnico,
      lcd projektor, prenosni računalnik



Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu       
                         
Cesta Notranjskega odreda 32,
1386 Stari trg pri Ložu         
                                                           
telefon:  01 7057 566,
faks:   01 7058 900
odprtost: ponedeljek   09 - 15
  četrtek   12 - 18
  petek    14 - 19    

Enota Ivana Čampa Nova vas

Nova vas 4A,
1385 Nova vas,

telefon:  01 7098 029       
odprtost:  torek    13-19
  sreda    10-14

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Partizanska cesta 22,
1380 Cerknica

internet:  www.cer.sik.si
e-mail:   info@cer.sik.si
telefon:  01 7091 078, 01 7093 781
faks:   01 7097 121
odprtost: ponedeljek - petek 10-19
  sobota    08-13

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

027.022(497.4Cerknica)

KNJIŽNICA Jožeta Udoviča (Cerknica)
   Kdor vpraša, izve / Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica ;         

[besedilo Marija Hribar ; fotografija Matjaž Žnidaršič]. - Cerknica
: Knjižnica Jožeta Udoviča, 2009

ISBN 978-961-92656-0-4
1. Gl. stv. nasl. 2. Hribar, Marija

245788160
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Kdor vpraša, izve: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Besedilo: Marija Hribar, fotografija: Matjaž Žnidaršič, realizacija: Matjaž Žnidaršič, Studio International

1. izd., Cerknica, maj 2009, naklada: 3000 izvodov


