D DRUŽBA IN UMETNOST
območje
D

skupine

podskupine

FILOZOFIJA
revije
splošno
stari in srednji vek
novi vek
azijske filozofije
logika
etika
estetika

D

PSIHOLOGIJA
revije
splošno
poljudna psihologija
psihologija otroka in mladostnika
psihoanaliza

D

SOCIOLOGIJA
revije
splošno
mediji novinarstvo
komunikacija
bonton
sociologija religije
sociologija kulture
statistika
demografija
položaj žensk
socialno delo

D

VERSTVA IN DUHOVNOST
revije
splošno
krščanstvo
sveto pismo
budizem
islam
judaizem
hinduizem
druga verstva
astrologija
mejne vede
mitologija
okultizem duhovnost

D

POLITIKA IN VOJNE VEDE
revije
politika splošno
politični sistemi
slovenska politika
mednarodni odnosi
stranke in gibanja
narodne manjšine
vojne vede splošno
vojne veščine
vojna tehnika
orožje

D

PRAVO
revije
splošno
človekove pravice
ustave zakoni
mednarodno pravo
pravo Evropske unije
javno
kazensko pravo kriminologija
civilno

delovno
javna uprava

D

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
revije
splošno
učenje
priročniki za učitelje
katalogi znanja
predšolska vzgoja
vzgoja otrok in mladostnikov
motnje v razvoju
pedagogika didaktika
izobraževanje odraslih
ustvarjalna dejavnost otrok
specialna pedagogika

D

EKONOMIJA IN POSLOVANJE
revije
učbeniki
ekonomija
delo zaposlovanje
poslovno sporazumevanje
finance
trženje
upravljanje organizacija
računovodstvo
zavarovalništvo
podjetništvo
trgovina storitve
gostinstvo turizem

D

ZGODOVINA
revije
teorija
splošno
učbeniki
stari vek

zgodovina Evropa
zgodovina Avstrija
zgodovina Balkan
zgodovina Francija
zgodovina Italija
zgodovina V. Britanija in Irska
zgodovina Nemčija
zgodovina Rusija
zgodovina Španija
zgodovina Azija
zgodovina Afrika
zgodovina Amerika
zgodovina Avstralija in Oceanija
zgodovina Slovencev
1. svetovna vojna
1. svetovna vojna Slovenci
2. svetovna vojna
2. svetovna vojna Slovenci
zamejski Slovenci
Slovenci po svetu
arheologija
arheologija Slovenija
domoznanstvo Slovenija
biografije drugi
skupinske biografije
biografije Slovenci
rodoslovje
grbi zastave pečati
muzealstvo arhivistika

D

ETNOLOGIJA
revije
splošno
etnologija Slovenija
etnologija druge dežele
oblačilna kultura

D

GEOGRAFIJA
revije

splošno
atlasi
geologija
zemljevidi Slovenija
zemljevidi Evropa
zemljevidi svet
učbeniki
svet
Evropa
Evropa vodniki
Slovenija
Slovenija vodniki
Skandinavija
Skandinavija vodniki
baltske dežele
baltske dežele vodniki
Velika Britanija Irska
Velika Britanija Irska vodniki
Španija Portugalska
Španija Portugalska vodniki
Francija
Francija vodniki
Italija
Italija vodniki
Beneluks
Beneluks vodniki
Nemčija
Nemčija vodniki
Avstrija
Avstrija vodniki
Švica
Švica vodniki
Poljska
Poljska vodniki
Češka Slovaška
Češka Slovaška vodniki
Madžarska
Madžarska vodniki
Hrvaška
Hrvaška vodniki
druge balkanske dežele

druge balkanske dežele vodniki
Grčija Ciper Turčija
Grčija Ciper Turčija vodniki
druge evropske dežele
druge evropske dežele vodniki
Rusija
Rusija vodniki
Kitajska
Kitajska vodniki
Japonska
Japonska vodniki
Indija
Indija vodniki
Azija
Azija vodniki
Afrika
Afrika vodniki
Severna Amerika
Severna Amerika vodniki
Srednja Amerika
Srednja Amerika vodniki
Južna Amerika
Južna Amerika vodniki
Avstralija Oceanija
Avstralija Oceanija vodniki
Arktika Antarktika

D

FILM
revije
splošno
teorija
dela ustvarjalci
slovenski filmi
evropski filmi
akcijski filmi
animirani filmi
dokumentarni filmi
drame

fantastični filmi
glasbeni filmi
grozljivke
komedije
kriminalke
nemi filmi
pustolovski filmi
romantični filmi
srhljivke
vesterni
vojni filmi
zgodovinski filmi
znanstvenofantastični filmi

D

GLASBA
revije
splošno
teorija
dela ustvarjalci
glasbila
note brenkala
note godala
note inštrumenti s tipkami
note orkestri
note pihala
note tolkala
note trobila
note vokalna glasba
note drugo
stara glasba
klasična glasba
slovenska klasična glasba
opera
slovenska opera
sodobna klasična glasba
slovenska sodobna klasična glasba

zborovska glasba
slovenska zborovska glasba
blues
country
elektronska glasba
slovenska elektronska glasba
etno Afrika
etno Amerika
etno Azija
etno Evropa
etno drugi
slovenska etno glasba
filmska glasba
slovenska filmska glasba
hard & heavy
slovenski hard & heavy
jazz
slovenski jazz
meditativna glasba
slovenska meditativna glasba
slovenska narodnozabavna glasba
popularna glasba
slovenska popularna glasba
punk
slovenski punk
rap
slovenski rap
reggae
rock
slovenski rock
šanson
slovenski šanson
druge glasbene zvrsti

D

UMETNOST
revije
teorija
zgodovina umetnosti
galerije
arhitektura

arhitekti
krajinska arhitektura
urbanizem
kiparstvo
kiparji
slikarstvo
slikarji
slikarske tehnike kaligrafija
grafično oblikovanje
uporabna umetnost
stripi
fotografija
fotografi
gledališče
ples

