
* pospravljene v zgornji omari

HP – HI   KRAJI  

-Bani

-Barkovlje 

-Bazovica 

-Boljunec

-Boršt

-Cerovlje

-Devinščina

-Doberdob

-Dol Poljane

-Dolina

-Gorica

-Gradež

-Grljan

-Gročana

-Gropada

-Jamlje

-Kanalska dolina

-Katinara

-Kontovel

-Korošci

-Križ

-Ločnik 

-Lonjer

-Mačkolje

-Mavhinje

-Miramar

-Nabrežina



-Opčine

-Oreh

-Padriče

-Pesek

-Pevma

-Podgora

-Primorski kraji onstran meje

-Prosek (gl.velike)

-Repentabor

-RAZNO (Benečija, Rezija)

-Ricmanje (bitka med Francozi in Ricmanjci, zlata poroka, civilni pogreb, civilna poroka, šagra)

-Rocol

-Rojan (gl.velike)

-Samatorca

-Sesljan

-Sovodnje

-Sv. Ivan

-Sv. Jakob

-Sv. M. Magdalena

-Sv. Socerb 

-Škedenj

-Števerjan

-Štivan

-Trebče

-Trst (zima 1929)

-Trst (med 2. Svetovno vojno, originali)

-Trst (gl.velike, stampe in kopije)

-Trst 

-Tržič

-Vrh-Gabrje 



HA-HI   PROSVETNA DRUŠTVA IN NARODNI DOMOVI  

 PROSVETNA DRUŠTVA

-Barkovlje   (P.D. Adrija)

-Gorica   (P.D. Oslavje)

-Gorica   (P.D. Sovodnje)

-Gorica   (P.D. Štandrež)

-Gorica   (PROSVETA razno)

-Gropada (P.D.)

-Križ   (P.D. Vesna)

-Lonjer   (P.D. Zastava)

-Padriče  (P.D. Slovan)

-Ricmanje  (P.D. Slavec)

-Sv. Jakob  (P.D. Ilirija)

-Sv. Jakob  (P.D. Viktor Parma)

-Škedenj   (P.D. Velesila)

-Zveza prosvetnih društev

 NARODNI DOMOVI

-Barkovlje  (N.D.)

-Rojan  (N.D.)

-SV. Ivan (N.D.)

-Trst  (N.D.) 

 ČITALNICE

-Idrija (čitalnica)

-Sv. Jakob (čitalnica)

 GLEDALIŠČA

-Gledališče Verdi 

-Razna gledališča 

-Projekt zgradbe slovenskega gledališča v Trstu (1913)



-Dramatično društvo TS

-Ljudski oder Doberdob

-Ljudski oder Dol

-Ljudski oder Gorica 

-Dramatično društvo Ljubljana (1967)

 OBLETNICE TABOROV 

-Obletnice taborov 1 (Dolina)

-Obletnice taborov 2

 RAZNI KROŽKI, KLUBI

-Krožek Omladina Trst

-Narodno-socialna Mladinska Organizacija Trst

-Pipčarski klub Trst 

-Jezikovni krožek Odvada Sv.Jakob

-Izobraževalno društvo Pulj

 PEVSKA DRUŠTVA/ZBORI

-Pevski zbori/Prosvetna društva Gorica

-Pevski zbor Gabrje Gorica 

-Pevski zbor/Tamburaški zbor Kontovel 

-Pevski zbor Bratovščine CM Sv.Jakob

-Tamburaški zbor Zarja Rojan

-Cerkveno pevsko društvo/Tamburaški zbor/Ženski pevski zbor Sv.Ivan

-Pevsko društvo/Godbeno društvo Nabrežina

-Pevsko društvo Lipa Bazovica 

-Pevsko društvo Slovenec Boršt

-Pevsko društvo V.Vodnik Dolina

-Slovansko pevsko društvo Trst

-Godba Rupa

-Glasbena Matica (orkester glasbene matice)

-Tržaške orgelce



-Razna glasba Sancin P.P.

- Razglednice (Beneška Slovenija, Kanalska dolina, Rezija)

- Tržačanke na evharističnem kongresu na Dunaju

- Razno

- Fotografje zapuščine Hrovatin (osebne,  Opčine)

HA-HI    ŠPORTNA DRUŠTVA/IZLETI  

-TRŽAŠKA MLADINA NA IZLETIH 

-M.D. Sv.Ivan (šport)

-M.D. Prosveta Sv.Jakob 1 

-M.D. Prosveta Sv.Jakob 2

-M.D. Šparta Škedenj

-M.D. Zarja Bazovica 

-M.D. Prosveta Opčine 

-M.D. Zarja Rojan 

-M.D. Obzor Sv. M. Magdalena zgornja 

-Š.D. Adria Trst

-Š.K. Concordia Škedenj

-Š.D. Obzor SV. M. Magdalena 

-Š.D. Primorje Prosek

-Š.K. Val Barkovlje 

-P.D. Zvonimir Rocol

-Sirena Barkovlje 

-T.D. Sokol  Trst-Gorica

-SOKOL 

-SOKOL (razstave, proslave)

-Zoraši Lipica

-Kolesarske dirke Gorica

-Izleti

-Šport



-Razne slike Klub Sirena

-Izleti (zap. Hrovatin) 

HA- HI   ŠOLA/POLITIKA/VOJAŠTVO  

-1. SVETOVNA VOJNA ( ZAPUŠČINA J.KENDA) (vojaštvo, kraji, družina)

-1. SVETOVNA VOJNA

-Arheologija

-Delavsko gibanje/Tiskarna Lavoratore

-Dijaški krožek Tommaseo/Akademično društvo Balkan

-Iz dnevnika vojaškega ofcirja Oberhuberja 

-1. Klesarska stavka 1890

-Konfnacija x2

-KPI

-Mussolini v Trstu 

-Razno

-Politično društvo Edinost

-Posebno sodišče 

-S.A.D. Balkan Trst

-Squadre d’azione 

-Španski borci

-Tečaj Slovenščine za karabinierje 1919

-Tigr- Borba

-Tujska legija

-Učiteljišče Tolmin

-Upor V BOKI KOTORSKI

-Vojaška obljuba 

-Vojna v Abisihiji  (it. Vojaki v Afriki)

 ŠOLE

-Šola

-Šola Bani 

-Šola Barkovlje 



-Šola Bazovica 

-Šola Boljunec

-Šola Boršt

-Šola G.Galilei (privatna šola)

-Šola Križ

-Šola Katinara 

-Šola Prosek (osnovna šola)

-Šola Škedenj (osnovna šola)

-Šola Trebče (osnovna šola)

-Visokošolci z Revoltelle 

-Scuola del fascio

HS   STROKOVNE IN ZNANSTVENE USTANOVE  

-OZE

-OZE (NŠK) 1 (do leta 1979)

-OZE (NŠK) 2 (od leta 1980)

-NŠK 

-NŠK predavanja 1 (do leta 1979)

-NŠK-Trst (do leta 1979)

-NŠK-Trst (od leta 1980)

-NŠK predavanja 1 (od leta 1980)

-NŠK predavanja 2 (od leta 1980)

-NŠK-Trst (razstava “Partizanskega dnevnika”-26.11.1983)

-NŠK predavanja (1985)

-NŠK (Beseda in knjiga)

-Knjižnica P.Tomažič in Tov. Opčine

-Knjižnica D.Feigla Gorica

-Dolinska občinska knjižnica 

-Občinska knjižnica Zgonik

-Občinska knjižnica Nabrežina 

-SLORI-Trst (do leta 1979)

-SLORI-Trst (od leta 1980)



-Center za znanstvena in tehnološka raziskovanja-Padriče

-Observatorij-Bazovica 

-Mednarodni center za teoretsko fziko

-Sinhrotron

-Akademija znanosti tretjega sveta

-Italijanska ustanova za spoznavanje slovenskega jezika in kulture 

HS   KULTURNA DRUŠTVA  

 1.ŠKATLA

-K.D. grad Bani

-P.D. Barkovlje (1980-1989)

-K.D. Barkovlje (1990)

-P.D. LIPA Bazovica (1959-1979)

-K.D. LIPA Bazovica (1980)

-K.D. LIPA Bazovica 

-K.D. LIPA Bazovica (15.9.1999-proslava 100-letnice)

-P.D. F.PREŠEREN Boljunec (1957-1979)

-K.D. F.PREŠEREN Boljunec (1980-1989)

-K.D. F.PREŠEREN Boljunec (1990- )

-P.D. SLOVENEC Boršt 1 (pred letom 1970)

-P.D. SLOVENEC Boršt 2 (1970-1979)

-K.D. SLOVENEC Boršt 3 (1980-1989)

-K.D. SLOVENEC Boršt 4 (1990- )

-ŠKD Cerovlje-Mavhinje

-Koordinacijski odbor prosvetnih društev dolinske občine 

 2. ŠKATLA

-P.D. V.VODNIK Dolina 1 (do leta 1979)

-P.D. V.VODNIK Dolina 2 (1980-1989-brez datuma)

-P.D. V.VODNIK Dolina 3 (1980-1989) 

-K.D. V.VODNIK Dolina 4 (1990- )

-P.D. F.VENTURINI Domjo 1 (do leta 1979)



-K.D. F.VENTURINI Domjo 2 (1980-1985)

-K.D. F.VENTURINI Domjo 3

-K.D. F.VENTURINI Domjo 4

-Fotografje proslave pri Domju (Kalc)

-K.D. KRASNO POLJE Gročana 

-SKALA Gropada 

-P.D. Kolonkovec

-Kolonkovec (praznik solate, fotografska razstava fotoreporterja Maria Magajno)

 3.ŠKATLA

-P.D. VESNA Križ 1 (do leta 1979)

-P.D. VESNA Križ 2 (od leta 1980)

-P.D. ALBERT SIRK Križ 3 

-P.D. Lonjer-Katnara

-K.D. PRIMORSKO Mačkolje 1

-P.D. PRIMORSKO Mačkolje 2

-P.D. Mačkolje 

-DRUŠTVO SLOVENCEV Milje 

-P.D. I.GRUDEN Nabrežina 1

-P.D. I.GRUDEN Nabrežina 2

-P.D. I.GRUDEN Nabrežina 3 (od leta 1980)

-20 let zbora Jadran-Milje (1998)

-Proslava 50-letnice ustanovitve mešanega pevskega zbora Mačkolje

 4.ŠKATLA

-P.D. TABOR Opčine 1 (do leta 1969)

-SPD TABOR Opčine 2 (1970-1975)

-P.D. TABOR Opčine 3 (1976-1979)

-K.D. TABOR Opčine 4 (1980-1985)

-K.D. TABOR Opčine 5 (1980-1985)

-SKD TABOR Opčine 6 

-SKD TABOR Opčine 7



-SKD TABOR Opčine 8

-P.D. ANDREJ ČOK Opčine 

-P.D. SLOVAN Padriče 

-P.D. UNION Podlonjer

-P.D. J.RAPOTEC Prebeneg

-Šagra K.D. Jože Rapotec v Prebenegu 

 5.ŠKATLA

-P.D. I.CANKAR Sv.Jakob 1 (do leta 1980)

-P.D. I.CANKAR Sv.Jakob 2 (do leta 1980)

-P.D. I.CANKAR Sv.Jakob 3 (od leta 1980)

-P.D. S.ŠKAMPERLE Sv.Ivan 1

-P.D. S.ŠKAMPERLE Sv.Ivan 2

-P.D. S.ŠKAMPERLE Sv.Ivan 3 (do leta 1969)

-P.D. S.ŠKAMPERLE Sv.Ivan 4 (1970-1979)

-P.D. S.ŠKAMPERLE Sv.Ivan 5 (od leta 1980)

-P.D. I.GRBEC Škedenj 1 (do leta 1979)

-P.D. I.GRBEC Škedenj 2 (1980-1989)

-P.D. I.GRBEC Škedenj 3 (1980-1989)

-P.D. I.GRBEC Škedenj 4 (1990- )

 6.ŠKATLA

-P.D. Prosek-Kontovel 1

-P.D. Prosek-Kontovel 2

-P.D. AMATERSKI ODER Prosek-Kontovel

-P.D. KRAŠKI DOM Repentabor 1

-K.D. KRAŠKI DOM Repentabor 2

-P.D. SLAVEC Ricmanje 1 (do leta 1979)

-P.D. SLAVEC Ricmanje 2 (1980-1989)

-K.D. SLAVEC Ricmanje 3 (1990- )

-K.D. ROVTE Kolonkovec 1

-P.D. ROVTE Kolonkovec 2



-K.D. RDEČA ZVEZDA Salež 1

-P.D. RDEČA ZVEZDA Salež 2

-Pevsko društvo Šempolaj

-Mladinsko društvo VIGRED Šempolaj

-P.D. PRIMOREC Trebče 1 (do leta 1979) 

-P.D. PRIMOREC Trebče 2 (od leta 1980)

-Pevski zbor iz Šempolaja, Prečnika in Praprota  

HS   PEVSKI ZBORI   

-Ženski pevski zbor Devin

-Fantje izpod Grmade

-Tržaški partizanski pevski zbor. 1 (1973-1975)

-Tržaški partizanski pevski zbor 2 (1976-1979)

-Tržašski partizansi pevski zbor 3 (od leta 1980)

-Tržaški partizanski pevski zbor 4 (občni zbori, proslave, razstave ...)

-Mladinskia skupina  T.P.P.Z.

-Mladinski pevski zbor  Milan Pertot

-Odmevi (oktet)

-Pevski zbor  JADRAN Milje 

-Mešani pevski zbor Valentina Vodnika Dolina 

-Mešan pevski zbor Višava Frlugi

- Resonet (vokalna skupina)

-Musica Noster amor

-Tržaški Komorni Zbor J.Gallus

-Pevski zbor  upokojencev dolinske občine

-Mešani pevski zbor SLAVEC -SLOVENEC

-Pevski zbor Prosek-Kontovel (Vasilij Mirk)

Mladinski pevski zbor vzhodnega Krasa Primorec-Tabor

-Tržaški oktet 1

-Tržaški oktet 2

-P.D. SREČKO KUMAR Repentabor 

-VESELA POMLAD



-Otroški zbor KRAŠKI SLAVČEK Nabrežina

-Pevski zbor BAZOVICA (Reka)

-Otročki zbor SLOVENSKI ŠOPEK Mačkolje

-Oktet MAJENCA iz Brega

-ZVONČEK Repentabor

-Otroški zbor Štvan

-Mešani pevski zbor MARIJ KOGOJ Trst

-Cerkveni Pevski zbor Bazovica

-Cerkveni pevski zbor Boljunec 

-Cerkveni Pevski zbor  Boršt

-Cerkveni pevski zbor Rojan 1

-Cerkveni pevski zbor Rojan 2

-Rojan 3

-Cerkveni pevski zbor Sv. Ivan

-PESEM MLADIH

-PESEM MLADIH v KULTURNEM DOMU Trst (2000)

-Cerkveni pevski zbori Trst

-Slovenski cerkveni pevski zbori 2

-Cerkveni pevski zbor Opčine

-Pevski zbor RAZNO

-PEVSKI ZBORI

HS   ANSAMBLI/GODBE NA PIHALA  

-Godba na pihala Breg

-LONG ŽLUNK Prosek 1

-Godba na pihala LONG ŽLUNK Prosek 2

-Godba na pihala Prosek 3

-Godba na pihala Prosek 4

-Godba na pihala Boršt 

-Mladinska godba na pihala Križ

-Godba na pihala Nabrežina

-Koncert godb na pihala v gledališču F.PREŠEREN Boljunec (24.1.1999)



-Godba na pihala Ricmanje 

-Godba na pihala Trebče 

-RAZNE GODBE

-Godbe na pihala RAZNO

-ARIES EX Praprot

-Ansambel GALEBI

-Ansambel KRAS

-Slovenski ansambel POMLAD

-Folk skupina TOZD LOPOVI Milje

-Italijanski ansambli

-Mladinska godba Boršt

-VESELI GODCI Boljunec

-Mladinska godba na pihala Korošci

-Tržaški narodni ansambel TRIO iz Brega

-Ansambel SUPER GROUP 

-HAPPY DAY

-KEYDEA

-Ansambel ZVEZDE

-Ansambel L.FURLAN 

-Ansambel I.RADOVIČ Nabrežina

-Istrski muzikantje

-Ansambel TAIMS

-Ansambel ANDROMEDA

HS   TRST-MOTIVI Z ULICE   

-TRST-slike 1

-TRST-slike 2

-TRST-slike 3

-TRST-slike 4

-TRST-slike 5 

-Motivi iz ulice 1

-Motivi iz ulice 2



-Motivi iz ulice 3

-Motivi iz ulice 4

-Motivi iz ulice 5

-Motivi iz ulice 6

-Stojnice

HS   TRST promet, javna dela*  

-Trst-promet

- Stojice

- Trst po jugoslovanskih ukrapih

- Jugoslovanski kupci v Trsu

- Mejni prehodi

- Javna dela

- ZZI – UDI - AFŽ

HS   Trst vreme*  

- Neurja (razno brez letnic)

- Neurja 1960-1970

- Neurja 1970-1980

- Neurja 1980-1990

- Poletje (razno, brez letnic)

- Poletje 1970-1980

- Poletje 1980-1990

- Poletje 1990-2000

- Zima (razno brez letnic)

- Zima 1970-1980

- Zima 1980-1990

- Zima 1990-2000

HS   Trst črna kronika / Razno*  

- Terorizem

- Iz sodnih dvoran



- Črna kronika

- Prefektura, Kvestura

 - Policija, vojska

- Gasilci, Rdeči križ, Civilna zaščita

- Gibanja proti onesnaževanju okolja

- Onesnaževanje okolja

- Razna gibanja

-Upepeljevalnik

- Kosovo

- Razno

- Alpska fora

HS   TRST RAZNO*  

- Trst razno (13 kuvert)

HS   RAZNO*  

- Zmaga ital. nogometašev na svetovnem prvenstvu 1982

- Potres v Beneški Sloveniji

- Potres

- Potres (manifestacije, srečanja, podelitev hiš)

- Begunje – Wiesenthal

- Kras – črne gradnje

- Kraški rezervati

- Papež v Trstu 1992

- Begunci (it Jugoslavija, Albanije in drugih držav)

- Cerkev (Škof Ravignagni in drugo)

- Cerkev (hvaležnice, procesije)

- Pravoslavna cerkev

- A. Vespucci (ladja)

- Alpinizem

- Sodni izgon iz stanovanj



- Ljudsko štetje 1971

- Avtocestqa

- 400-letnica Lipice

- Vietnamci na Padričah 

- 8. marec

- Carsiana

- Potres v južni Italiji 1980

- Alpini v Trstu 1965- 1984

- HS   TRŽAŠKA KNJIGARNA/RADIO TRST A TV/PD IZLETI/TISK RAZNO  

-Tržaška knjigarna 1

-Tržaška knjigarna 2

-Tržaška knjigarna 3

-Knjižna zadruga srečanje

-Knjige in revije (naslovne strani)

-Radio Trst A

-Javne in privatne radijske postaje, TV

 -Radio Opčine

-Požar na RAI (19.12.1958)

-Novi sedež RAI

-Primorski dnevnik izleti 1

-Primorski dnevnik izleti 2

-Primorski dnevnik izleti 3

-Primorski dnevnik izleti 4

-Primorski dnevnik izleti 5

-Izleti (zapuščina Turina)

- ZADRUGA PD

-FILM

-GALEB

-DOM

-TISK-RAZNO



HS   KROŽKI/KLUBI  

-Krožek PINKO TOMAŽIČ Trst

-Društvo slovenskih izobražencev 1

-Društvo slovenskih izobražencev 2

-DSI 3

-DSI 4

-DSI 5

-DSI 6

-DSI 7

-Društvo slovenskih likovnikov

-Društvo PRAVNIK Trst

-Filatelistični klub L.KOŠIR

-Grafčna delavnica Atelier Nabrežina

-GRUPA U

-KASTA (Klub Absolventov Slovenske Trgovske Akademije)

-Klub starih goriških študentov 

-Krožek HENRIK TUMA Trst

-Krožki-RAZNO

-SAK-JADRAN

-Skupnost DRUŽINA Opčine

-ZDRUŽENJE ZA ZAŠČITO OPČIN (ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DI OPICINA)

HS    SLOVENSKI KLUB  

-Slovenski klub

-Slovenski klub (občni zbori)

-Slovenski klub 1 (1960-1969)

-Slovenski klub 3 (1970-1979)

-Slovenski klub (1980-19849

-Slovenski klub (1985- )

-Slovenski klub (zapuščina Turina 1)

-Slovenski klub (zapuščina Turina 2)



-Slovenski klub (zapuščina Turina 3)

-Slovenski klub )zapuščina Turina 4 )

-Slovenski klub (zapuščina Turina 5)

-Slovenski klub (slike brez datuma)

HS   KROŽKI-KLUBI  

-Društvo slov. Ekonomistov

-Brin

-Che Guevara

-Društvo slovenskih upokojencev 1

-Društvo slovenskih upokojencev 2

-Društvo slovenskih zdravnikov

-Družbeno politično d. Edinost

-Foto Trst 80

-Gramsci

-Miani

-Na pečini 

-Krožek Istria

-Krožek za rekreativno udejstvovanje

-Krožek 1991

-KUD Magnet

-Lupus in fabula 

-SKK

-Skladi (Černe, Flajban, Tončič)

-Sklad Mitja Čuk

-Skupina 85

-Slavistično društvo Trst

-SLOKAD

-Slovensko dobrodelno društvo Trst

-Slovensko društvo naravoslovcev in tehnikov 

-Slovenska gobarska družina Trst

-Starši skupaj



-Tommaseo

-Virgilij Šček

-Združenje novinarjev Trst

-Združenje slovenskih medicincev 

-WWF

HS   MLADINSKI KROŽKI, FOLKLORNE SKUPINE, GASILCI, POGREBNA DRUŠTVA   

-Društvo mladih raziskovalcev

-Klub slovenskih študentov

-RMV 1 Trst

-RMV 2 Trst

-RMV (1983)

-RMV 3

-Dijaški dom Trst 1

-Dijaški dom Trst 2

-Dijaški dom Trst 3

 MLADINSKI KROŽKI 

-Mladinski krožek Bani

-MK Bazovica

-Mladinski krožek Boljunec

-Kulturni krožek Devin-Štivan

-Mladinski krožek v Dolini

-Krožek Veliko gradišče Gročana

-MK Križ

-Mladinski krožek Opčine

-Mladinski krožek Prosek-Kontovel

-Mldinski krožek Trst

-Mladinski krožek Zgonik

-Skavti



 FOLKLORNE SKUPINE

-ŽPS Stu ledi

-TFS Stu ledi (1973-1979 in brez datuma)

-TFS Stu ledi (od leta 1980)

-TFS Stu ledi Trst

-Folklorna skupina Barkovlje

-Folklorna skupina Breg iz Boršta

-Rdeča zvezda Salež

-TFS Stu ledi Dolina

-25-letinca ŽPZ Stu ledi v Narodnem domu

 GASILCI

-Gasilsko društvo Breg

-Sek. Globojner

-Nabrežina

 POGREBNA DRUŠTVA

-Pogrebno društvo Bazovica

-Pogrebno društvo Trebče

-Pogrebno drzštvo na vrdeli

HS   ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV, SLOVENSKA PROSVETA  

-Pesem ne pozna meja

-Revija Naša pomlad

-Slovenska prosveta

-Skupne osrednje proslave 1

-SPZ Občni zbori 1

-SPZ Občni zbori 2

-SPZ Trst Proslave 1

-SPZ Trst Proslave2

-SPZ Trst Proslave 3



-SPZ Trst seje 4

-SPZ Trst (razstave, otvoritve, izleti) 5

-SPZ Trst Proslave 6

-SSO

-ZSKD 1

-ZSKD 2

-ZSKD 3

-ZSKD Gostovanja 1

-ZSKD Gostovanja 2

-ZSKD Revije godb

-ZSKD Trst Proslave 

-Skupne osrednje proslave 2

HS   GLASBENA MATICA  

- GLASBENA MATICA (odsek za staro glasbo)

- GLASBENA MATICA Trst (gojenci9

- GLASBENA MATICA Trst

- GLASBENA MATICA (gostovanje tujih glasbenikov) 1

- GLASBENA MATICA (gostovanje tujih glasbenikov) 2

- GLASBENA MATICA (gostovanje tujih glasbenikov) 3

- GLASBENA MATICA (občni zbori, tiskovne konfrence)

- GLASBENA MATICA (proslave, prireditve)

- GLASBENA MATICA (Synthesis 4)

- GLASBENA MATICA (orkester)

- GLASBENA MATICA (podružnice po vaseh)

- GM 6

- Mladinski in otroški pevski zbor GM

- Zbor GM Nabrežina

- Ansambel Miramar

- Slovenski oktet GM



HS   PRIMORSKI DNEVNIK, ZTT, ZADRUGA PD  

-ZTT (obiski v uredništvu) 1

-ZTT (obiski v uredništvu) 2

-Agencija Alpe-Adrija

-ZTT (obletnice, posveti)

-ZTT (obiski šol)

-ZTT (predstavitev knjig)

-ZTT (novinarski ples)

-ZTT (stavba, tiskarna, novinarji)

-ZTT (dan žena, miklavževanje)

-Primorski dnevnik zadnji dan postavitve v svincu

-ZTT (stavnica, tiskarna, expedit, z ljudmi)

-ZTT (stavba, tiskarna, novinarji)

-ZTT (stavba,znanosti)

-ZTT (razno)

-Člani uredništva 

-Foto člankov v PD

-Proslava ob 40-letnici ZTT

-Proslava 40 obletnice Primorskega dnevnika

-ZTT Prva (povojna doba, stroji, notranjost

-ZTT

HS   SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE, SAG, GLEDALIŠČA  

- SSG Predstave 1

- SSG Predstave 2

- SSG Predstave 3

- SSG Predstave 4

- SSG Predstave 5

- SSG Predstave 6

- SSG Predstave 7

- SSG Predstave 8



- SSG Predstave 9

- SSG Predstave 10

-SSG Gostovanja

-SSG Razstave, srečanja 1

-SSG Razstave, srečanja 2

-SSG

-Gostovanje SSG v Tržiču s Kobalovo Afriko

-Igralska šola SSG

-SSG premiera 

-Baletna šola SSG

-SAG Trst

-SSG Pust

-SSG Gostovanje v BS

-Vikz Show

-Kabaret skupina (Verč, Kobal, Vodopivec)

-Kabaretna skupina

-Gledališka skupina ZSKD

-Gledališče Vrtiljak

-Gledališče Verdi Trst

-Teatro stabile Trieste 1

-Teatro stabile Trieste 2

-Gledališče Rosset Trst

-Gledališče Miela Reina

-Gledališče razno

-SAG

HS   RAZISKOVALNI TABORI, ITALIJANSKE ORGANIZACIJE   

-Center za umsko zdravljenje 

-Znanstveni inštituti , muzeji in knjižnice v Sloveniji

-Razstave, kongresi

-Raziskovalni tabor, Dolina 84, Devin 87, Breda 88

-Raziskovalni tabor Rezija 1989



-Mladinski raziskovlni tabor Rezija 1994

-Raziskovalni tabor oz SLORI Benečija 83

-Raziskovalni tabor oz  SLORII Doberdob 82

-Raziskovalni tabor Doberdob

-Kongresi, razstave

-Znanstveni inštituti , muzeji in knjižnice v Trstu

-Kongresi, ki jih niso priredile slovenske ustanove 1

-Kongresi, ki jih niso priredile slovenske ustanove 2

-Razne prireditve, ki jih niso organizirale slovenske ustanove 

-Sestanki, srečanja

-Razne razstave

HS   DOMOVI, GALERIJE  

-Slovenski kulturni dom Trst

-Odbor za zgraditev in gradnja kulturnega doma

-Galerija Avgusta Černigoja Lipica

-Galerija TK 1

-Galerija TK 2

 DOMOVI

-Kulturni dom Bani

-Bazoviški dom v Bazovici

-Dom A.M. Slomšek v Bazovici

-Gledališče F.Prešeren Boljunec

-Mladinski dom Boljunec

-Krekov dom v Borštu

-Kulturni center Briščiki

-Torkla Dolina 

-Kulturni center Domjo (A.Ukmar-Miro)

-Ljudski dom Gabrovec

-Kulturmi dom Gropada 

-Prosvetni dom Korošci 



-Ljudski dom Križ 

-Prosvetni dom Albert Sirk Križ

-Kulturni dom Mačkolje

-Gledališče Verdi Milje

-Kulturni dom Nabrežina

-Finžgarjev dom Opčine 

-Prosvetni dom Opčine

-Ljudski dom Podlonjer

-Kulturni dom Prosek-Kontovel

-Dom A.Bubnič Repen

-Baragov dom Ricmanje 

-Kulturno-prosvetni dom Babna hiša Ricmanje 

-Center Štrekelj Sesljan

-Marijin dom Sv.Ivan

-Kulturni dom Škedenj

-Katoliški Ukmarjev dom v Škednju 

-Prosvetni dom Trebče 

-Italijanske galerije v Trstu

-Kraški muzej

-Razstave 1

-Razstave 2

HS  -SSO, SKGZ OBČNI ZBORI  

-SKGZ-SSO

-SKGZ Občni zbori 1

-SKGZ Občni zbori 2

-SKGZ Občni zbori 3

-SKGZ Občni zbori 4

-SKGZ Občni zbori Trst 

HS  -SKGZ  



-SKGZ Srečanja, obiski (do 1980)

-SKGZ Srečanja, obiski 2

-SKGZ Srečanja, obiski 3

-SKGZ Srečanja, obiski 4

-SKGZ Trst

-SKGZ Trst (fašistični napadi)

-SKGZ Trst (proslave)

-SKGZ Trst (sestanki, zasedanja)

-Glavni odbor SKGZ (od leta 1981)

-Gorica (do leta 1980)

-SKGZ Gorica

-Mladinski odbor SKGZ Gorica

-Mladinski odbor SKGZ Trst

-Komisija za Doraščajočo mladino pri SKGZ Trst

-SKGZ Komisija za mladino in šport 

HS   POLITIČNE STRANKE  

 1. ŠKATLA

-Alleanza per Trieste

-AN

-Avtonomisti

-CCD

-DSL 1

-DSL 2

-Forza Italia

-Levi demokrati 1

-Levi demokrati 2

-MSI A.N. FdG (fašistični napisi, atentati) 1

-MSI A.N. FdG (procesi) 2

-MSI A.N. FdG 3

-Oljka 

-Popolari 



-Progressisti

-Radikalna stranka 

-Severna liga 

-SIK

-SKP 1

-SKP 2

-SSK 1

-SSK 2

-SSK 3

-SSK 4 (naš praznik)

-Zeleni

 2.ŠKATLA

-ARCI Barkovlje

-Indipendentistično gibanje

-KPI 1

-KPI 2

-KPI 3

-KPI (prazniki tiska)

-KPI sek. Dolina

-KPI Gorica 

-KPI sek. Križ

-KPI sek. Nabrežina 

-KPI sek. Opčine 

-KPI sek. Trebče

-KPI sek. Zgonik 

-Krščanska demokracija

-L.p.T.

-PSDI

-SSI

-Stranke razno 1

-Stranke razno 2

-ZKMI-FGCI



HS   POLITIKA  

 1.ŠKATLA

-Enotna manifestacija v Gorici

-Foto manifestacije Slovencev na trgu Sv. Antona v Trstu (foto Magajna, 6.5.2000)

-Obiski politikov 1

-Obiski politikov 2

- Osimo - Videm

-Pertini v Trstu (Andreot Craxi)

-Pohodi za mir 1

-Pohodi za mir 2

-Raba slovenščine

-Razno iz Slovenije

-Razno

-Senatna komisija

-Skupno predstavništvo 1

-Skupno predstavništvo 2

-Skupno predstavništvo 3

-Skupnost A-A (Alpe Adria)

-Skupni politični nastopi Slovencev

-Manifestacija za postavitev dvojezićnih tabel , trebče, 18. nov. 1984

-Vojna v Sloveniji

-Vojna v Sloveniji (akcije za mir)

-Vojna v YU (akcije za mir, begunci)

 2.ŠKATLA

-Diskriminacije

-Dvojezičnost (napisi)

-Fašistična protislovenska dejavnost (pomazani dvojezični napisi) do leta 1969 in brez datuma 1

-Fašistična protislovenska dejavnost (pomazani dvojezični napisi) do leta 1969 in brez datuma 2

-Fašistična protislovenska dejavnost, napadi na slovenske ustanove (protislovenska gesla) 1970-1979

-Fašistična protislovenska dejavnost (protislovenska gesla, pomazani dvojezični napisi) 1980 dalje 1



-Fašistična protislovenska dejavnost (protislovenska gesla, pomazani dvojezični napisi) 1980 dalje 2

-Krajevni napisi (it., it.-slov., slov.)

-Pomazani dvojezični napisi (protislovenska gesla) 1976-1977

-Pomazani dvojezični napisi (protislovenska gesla) 1978-1979

-Referendum za mir

-Raduno Istriani

-Volitve 1

-Volitve 2

-Volitve 3

-Volitve 1983

-Volitve 1984-1985

-2 kuverti brez imena

 3.ŠKATLA

-Antifašistične manifestacije 1

-Antifašistične manifestacije 2

-Akcije solidarnosti z osvobodilnim bojem v svetovnem merilu 1

-Akcije solidarnosti z osvobodilnim bojem v svetovnem merilu 2

-Enotni antifašistični odbor

-Hrvaški konzulat

-Jugoslovanski konzulat

-Jugoslovanski konzulat v Trstu in Rimu 1

-Jugoslovanski konzulat v Trstu in Rimu 2

-Jugoslovanski konzulat v Trstu in Rimu 3

-Jugoslovanski konzulat (zapuščina Turina)

-Slovenija

-Slovenski konzulat

-Stiki Italija-Slovenija 1

-Stiki Italija-Slovenija 2

-Stiki Jugoslavija-Italija 1

-Stiki Jugoslavija-Italija 2

-Stiki Slovenija-Slovenska manjšina



HS   Manjšine  *-

- Medanrodna konferenca o manjšinah 1974

- Konferenca o etničnih jezkovnih skupinah v Vidmu 1978

- Srečanja manjšin

- Seminarji in zborovanja o manjšinskih problemih

- Italijanska manjšina v Jugoslaviji

- Razne manjšine

- Slovenska manjšina v Avstiji

- SPZ v Celovcu

- Koroška

- Koroška kraji

- Solidarnost s Korošci

SINDAKATI, DEMONSTRACIJE 

 1.ŠKATLA

-ACLI

-CGL-CISL-UIL

-CGIL 1

-CGIL 2

-FIOM

-FITA-CNA, ANSA, UIL, TIL

-Sindikati 1

-Sindikati 2

-Stavke, demonstracije, zasedbe 

-Stavke, demonstracije, zasedbe (brez datuma, verjetno v letih 1970-1980)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (brez datuma, pred l. 1980) 1

-Stavke, demonstracije, zasedbe (brez datuma, pred l.1980) 2

-Stavke, demonstracije, zasedbe (brez datuma, po letu 1980)

 2.ŠKATLA

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1960-1970) 1

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1960-1970) 2



-Stavke, demonstracije, zasedbe (1960-1970) 3

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1960-1970) 4

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1970-1974)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1975-1977)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1978-1979)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1980)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1981) 1

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1981) 2

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1982)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1983)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1984,1985,1986)

-Stavke, demonstracije, zasedbe (1987,1988,1989,1990)

-Stavke (1991, 1992)

-Stavke (1993,1994,1995,1996,1997)

-Stavke brez datumov

-Kuverta brez imena

HS-  GOSPODARSTVO (VELESEJEM, PRISTANIŠČE, ŽELEZARNA, LADJEDELNICA)  

-DAR R. FARAONE

-Ladjedelnica v Trstu

-Ladjedelnica v Miljah

-Tržaška industrija 

-Tržaško pristanišče 1

-Tržaško pristanišče 2

-Tržaško pristanišče 3

-Tržaško pristanišče 4

-Tržaški velesejem 1

-Tržaški velesejem 2

-Tržaški velesejem 3

-Tržaški velesejem 4

-Tržaški velesejem 5

-Velesejem 1



-Velesejem 2

-Železarna Škedenj (Aquila)

ZVU-KRAJI

-Bani (Frlugi)

-Barkovlje 

-Barkovlje (Mario Magajna)

-Bazovica

-Benečija

-Boljunec

-Boljunec 2

-Boršt 

-Ceste (Sardoč)

-Čampore

-Čedad

-Devin 

-Doberdob

-Dol

-Dolina

-Domjo

-Draga

-Gabrovec

-Gorica

-Gradišče

-Grljan

-Korošci 

-Križ

-Lonjer

-Mačkolje 

-Milje

-Miramar

-Nabrežina



-Opčine

-Padriče

-Pesek

-Pevma

-Piščanci

-Poljane

-Prosek-Kontovel

-Prebeneg

-Repentabor

-Ricmanje

-Rocol

-Salež

-Sesljan

-Sovodnje

-Sv.Ivan

-Sv.Jakob

-Šempolaj

-Škedenj

-Škedenj- Ilva

-Štivan

-Trebče 

-Trst 1

-Trst 2

-Trst 3

-Trst 4

-Vižovlje

-Zabrežec

-Zgonik

-Žavlje 

-Kraji, ki so po letu 1945 v Jugoslaviji

ZVU-PIONIRJI, RAZNO



-Dan pionirja 1950

-Demonstracije TS

-Domjo (gradnja industrijske cone, gradbišče stadione pri Sv. Soboti)- fotokopije)

-Državni kongres AFŽ

-Festivali dela izven Trsta, veselice, povorke

-Festivali Buje, Koper, Izola

-Godba na pihala Kromberk

-Medzavezniška komisija-Ljudsko štetje

-Mladinske delovne brigade 1

-Mladinske delovne brigade 2

-Mladinske delovne brigade 3 (MDB)

-Mladinske delovne brigade 4 (MDB) (Roža Počkar)

-Nedoločljivo

- Socialna beda

-Otroške kolonije

-Otroški pevski zbor Škedenj

-PD Gaj-Bane

-PD F. Prešeren-Boljunec

-PD V. Vodnik-Dolina

-PD Lonjer-Katnara

-PD Zvon-Opčine 

-PD Slavc-Ricmanje

-PD F. Marušič-Rocol

-PD S. Škamperle-Sv. Ivan

-PD I. Cankar-Sv. Jakob

-Pevski zbor iz Devina, Sesljana, Medje Vasi, Vižovelj, Cerovelj in Štvana

-Pevski zbor Gallus Trst

-Pevski zbor iz Rocola

-Pevski zbor HAAS-Vrdela 

-Pionirji 1

-Pionirji 2 (prireditve, seje, komemoracije)

-Pionirji 3



-Pionirji 4

-Pionirji 5 (pionirska železnica, razno)

-Pionirji 6

-Pionirji 7 (komemoracije, seje)

-Pionirji 8 (izlet 1950-Opčine-Veliki Repen, Pionirska družina v Škorklji 1947-1948, zasebni slov.Otroški vrtec
v Škorklji)

-Razno

-SHPZ

-Slovan-Padriče

-Šola (diskriminacije)

-Šola (razstave, razredi, izleti)

-Šola (stavbe)

-Šola (učitelji)

-Učitejske konference

-V kraljestvu palčkov 

-Višja gimnazija-Trst

-Vrtci

-Zam- LIGA

-Združeni pevski zbori iz Škednja 1945

ZVU-  PROSVETA  

-Ansambel iz Dola

-Dramska družina Opčine

-Dramska družina Nabrežina

-Dramska družina Prosek-Kontovel

-Društva onstran meje, razno

-Glasbena matica

-Kulturni krožek S.Pečar Kolonja

-Ljudska knjižnica 

-Ljudski oder

-Lutkovne predstave

-Mešani pevski zbor iz Sesljana



-PD GAJ Bane

-PD Bakovlje

-PD Bazovica

-PD F.PREŠEREN Boljunec

-PD SLOVENEC Boršt

-PD V.VODNIK Dolina 

-PD JEZERO Doberdob

-PD LONJER Katnara

-PD VESNA Križ (dramska družina)

-PD VESNA Križ

-PD IGO GRUDEN Nabrežina 

-PD Opčine

-PD SLOVAN Padriče 

-PD ZVEZDA Podlonjer

-PD NAŠ PRAPOR v Pevmi

-PD A.PAGLAVEC v Podgori 

-PD Prosek-Kontovel

-PD Ricmanje

-PD RADE PREGARC Rojan-Škorklja

-PD RDEČA ZVEZDA Salež

-PD B.KOLARIČ Sv. Barbara

-PD SLAVKO ŠKAMPERLE Sv. Ivan

-PD IVAN CANKAR Sv. Jakob

-PD IVAN GRBEC Škedenj

-PD OTON ŽUPANČIČ Štandrež

-PD Trebče

-PD HAAS-VRDELA Trst

-PD TOMAŽIČ/PD ČEBULEC Trst

-PZ PEČ Gorica

-PZ Rocol

-PZ Rojan 

-PZ SLAVA Sv. M. Magdalena 



-PZ Šempolaj

-Radio TS A

-RUPA-MIREN Gorica (godba)

-SHPZ 1

-SHPZ 2

-SNG 

-Sovodnje Gorica (pevski zbor)

-SPZ Gorica 

-Števerjan Gorica (prosvetno društvo)

-Št. Maver Gorica (pevski zbor)

-Triglav Tržič

-Tržaški komorni zbor

-Vrh Gorica (pevski zbor)

-Kuverta brez imena

ZVU  -FESTIVALI DELA, DAN SLOV. KULTURE, RAZNO  

-AFŽ-ASIŽZ

-ASIŽZ (dan žena)

-CLN (comitato di liberazione nazionale)

-Dan slovenske kulturne noše 1

-Dan slovenske kulturne noše 2

-Dan slovenske kulturne noše 3

-Dan slovenske kulturne noše 4

-Dan slovenske kulture 5

-Dan slovenske kulture 6

-Dan slovenske kulture 7

-Demonstracije Gorica

-Festivali dela in povorke 1

-Festivali dela in povorke 2

-Festivali dela 1945 3

-Konferenca ZPŽ v Gorici

-Ljudski tabor Gorica 1949



-Partizanski tabor Lokovec 

-Pogrebi

-Razno

-Sindikalno gibanje 1

-Sindikalno gibanje 2

-ZVI

-ZŽI Gorica 1

-ZŽI Gorica 2

ZVU-  POLITIKA  

-Delegati na pariški konferenci

-Demonstracije (zborovanja) 1

-Demonstracije (zborovanja) 2 

-Demonstracije (zborovanja) 3

-Demonstracije (zborovanja) 4

-Demonstracije v Ljubljani za priključitev Trsta in Istre k Jugoslaviji

-Demonstracije v Istri in Trstu za priključitev k Jugoslaviji

-Demonstracije v Parizu za priključitev Trsta k Jugoslaviji

-Esuli

-Esuli-demonstracije za priključitev Trsta Italiji

-Fašistična protislovenska dejavnost Trst

-Fašistična protislovenska dejavnost Gorica

-Kominform 

-Konference, obletnice, pariška mirovna pogodba , nova Jug.-It. Meja

-KP-STO

-Občinski svetovalci S.T.O.-ja v Ljubljani, v Beogradu

-OF-razstava 1951 (tekmovanje)

-OF

-Okroglica 1953

-Oktober 1954

-Podaritev zastav v Ljubljani 1953

-Pogajanja glede meje med cono A in cono B



-Priključitev Trsta Italiji (manifestacije)

-Proslava O.F. Mrčedol

-Razmejitvena komisija 1

-Razmejitvena komisija 2 (slavoloki)

-Razmejitvena komisija 3 (napisi 1980)

-Razmejitvena komisija 4 

-Razne manifestacije ob obisku mednarodne komisije (marec-april 1946)

-S.I.A.U.-U.A.I.S.

-Tabor Bazovica 1952

-Vojska

-Volitve

ZVU   1.MAJ 1902-2002  

-PROSLAVE 1.MAJ 1913-1902

-1.MAJ 1946

-1.MAJ 1946 (tel.nastop)

-1.MAJ 1946 TRST (povorka)

-PROSLAVA 1.MAJ 1946 GORICA

-1.MAJ 1947

-1.MAJ 1948

-1.MAJ 1949

-1.MAJ 1950

-1.MAJ 1951

-1.MAJ 1952

-1.MAJ 1953

-1.MAJ 1954

-1.MAJ 1955

-1.MAJ 1958

-1.MAJ 1959

-1.MAJ 1960

-1.MAJ 1961

-1.MAJ 1963



-1.MAJ 1964

-1.MAJ 1966

-1.MAJ 1967

-1.MAJ 1968

-1.MAJ 1970

-1.MAJ 1971

-1.MAJ 1972

-1.MAJ 1973

-1.MAJ 1974

-1.MAJ 1975

-1.MAJ 1976

-1.MAJ 1977

-1.MAJ 1978

-1.MAJ 1979

-1.MAJ 1980

-1.MAJ 1981

-1.MAJ 1982

-1.MAJ 1983

-1.MAJ 1984

-1.MAJ 1985

-1.MAJ 1986

-1.MAJ 1988

-1.MAJ 1989

-1.MAJ 1990

-1.MAJ 1991 

-1.MAJ 1992

-1.MAJ 1993

-1.MAJ 1996

-1.MAJ 1997

-1.MAJ 1998

-1.MAJ 1999

-1.MAJ 2000



-1.MAJ 2001

-1.MAJ 2002

-1.MAJ RAZNO

ZVU  -ŠPORT  

-Atletika

-Kolesarstvo

-Košarka

-Nogomet 1

-Nogomet 2

-Nogomet 3

-Ob priložnosti tekme SK Železničar Beograd (Trst v Beogradu)

-Odbojka

-Posamezniki

-Razni športi

-SPDG

-SPDT

-ŠPORT (razno)

-Telovadni nastopi Gorica

-Tržaški telovadci v Pragi (1948)

-ZDTV 

-ZDTV (telovadni nastop)

-ZDTV-UCEF (dar Minke Lavrenčič Pahor)

-ZDTV-UCEF (iz zapuščine Marjana Dolgana) 1

-ZDTV-UCEF (iz zapuščine Marjana Dolgana) 2

-Mladinske prireditve Gorica (mladinski praznik 1949-1950)

-Mladinski tabor v Sovodnjah 1951

-Zveza slovenske mladine

ZVU  -ŠOLA  

-Akademije



-Dijaški dom Trst

-Dijaški dom Gorica

-Kraljica palčkov (Ribičič)- Dom pristaniških delavcev (26.12.1947)

-Novoletna jelka

-Osnovna šola Sv.Križ

-Osnovne šole 1

-Osnovne šole 2

-Otroške kolonije 1

-Otroške kolonije 2

-Otroške kolonije 3

-Otroški vrtci

-Partizanska šola 

-Prof. Šavli 

-Razstava slov.šolstva 1951

-Slike učit. Partiz. Tečajev, konferenc, šol

-Slovenski dijaški dom-Trst (do 1950)

-Strokovne šole

-Šempolaj Šola

-Šola Gorica

-Šola?

-Šolski muzej Ljubljana 

-Šolstvo (diskriminacije)

-Šolstvo (izleti)

-100-letnica šole Sv.Ivan

-Učiteljska zborovanja

HS  -OSNOVNE ŠOLE  

 1.ŠKATLA

-Barkovlje

-Bazovica P.Trubar

-Boljunec Fr.Venturini

-Zaključna šolska prireditev v gledališču F.Prešeren- Boljunec (12.6.2001 Magajna)



-Boršt

-Briščki

-Cerovlje

-Devin

-Dolina P.Voranc

-Domjo M.Samsa

-Donadoni K.Širok 

-Donadoni

-Gabrovec J. Srebrnič

-Gropada K.Destojnik-Kajuh

-Katnara Fr.Milčinski 1

-Katnara 2

-Korošči (Sv. Barbara)

-Križ A. Sirk

-Mačkolje

-Mavhinje J.Murn-Aleksandrov

-Medja vas

-Milje (šolski center)

-Milje A.Bubnič

-Nabrežina V.ŠČek

-Nabrežina 2

-Opčine 

-Pesek

-Prosek

-Srečanje Ciril-Metodne šole ob 80-letnici (1969)

-Srečanje učencev Ciril-Metodne šole ob 90-letnici (1978)

-Razno šole

 2. ŠKATLA

-Repentabor A.Gradnik

-Ricmanje

-Rojan 



-Sesljan K.Štrekelj

-Slivno

-Sv. Ana M. Gregorič-Stepančič

-Sv. Frančišek D. Kete

-Sv. Ivan Oton Župančič

-Sv. Ivan (b)

-Sv. Jakob J. Ribičič

-Sv. Jakob

-Škedenj I. Grbec

-Škedenj

-Trebče Pinko Tomažič

-Zgonik 1. MAJ 1945

-Žavlje

-ŠOLE NA GORIŠKEM 1

-ŠOLE NA GORIŠKEM 2

-ŠOLE NA GORIŠKEM 3

-Kanalska dolina-Benecija Šola Špeter

-Osnovnošolci- razstava risb

-Skupne prireditve in nagrajevanja

-Razno

HS  -VIŠJE SREDNJE ŠOLE, UNIVERZA, DIJAŠKA DOMOVA  

-IRRSAE

-Jadranski zavod Združenega sveta

-SDZPI

-Strokovna šola Galvani

-Strokovni zavod J.Štefan 1

-Strokovni zavod J.Štefan 2

-Strokovni zavod J.Štefan 3

-Višje šole na Goriškem

-Vzgojno-zaposlitveni cener Sesljan

-Dijaški dom Trst



-Dijaški dom Gorica

-Univerza 1

-Univerza 2

-Univerza 3

-Univerza 4

-Italijanske šole 

-Študentovsko gibanje na univerzi

HS  -VIŠJE SREDNJE ŠOLE   

-Učiteljišče A.M. Slomšek

-Pedagoški licej A.M.Slomšek

-Ušiteljišče A.M. Slomšek Vrtnarice

-Učiteljišče A.M. Slomšek 

-Učiteljišče A.M. Slomšek 

-Znanszveni licej F.Prešeren

-Znanstveni licej F.Prešeren

-Znanstveni licej F.Prešeren

-Klasični licej F.Prešeren

-Licej Prešeren

-ZN. Licej F.Prešeren

-Trgovska ZAP. TURINA

-Trgovski tehniški zavod Žiga 

-Trgovski tehniški zavod Žiga Zois

-DTTZ Žiga Zois

-Trgovski tehnični zavod Žiga Zois 

-Trgovski tehnični zavod Žiga Zois

-Trgovska ZAP. TURINA

-Šola predstave

HS   ŠOLSTVO, SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE, SEMINARJI SLOVENSKIH ŠOLNIKOV   

-Sindikat slovenske šole (protestne manifestacije, predavanja)



-Sindikat slovenske šole (občni z.)

-Sindikat slovenske šole (občni z.)

-Seminar za slovenske šolnike (1983, 1984, 1985, 1986)

-Seminar za slov. Šolnike (1981, 1982)

-Seminarji slovenskih šolnikov TS (1964-1970)

-Seminar slovenskih šolnikov TS (1971-1980)

-Seminar za slovenske šolnike (1987, 1988, 1989, 1991) 

-Seminar slovenskih šolnikov GO

-Tečaji za šolnike, posveti o šoli

-40 let onb. Slovenskih šol 

-200-letnica šolstva na Trž.

-Proslave in praznivanja bivših mladincev 

-Skupne šolske prireditve nižjih in višjih sr. Šol.

-Tečaj 150 ur

-Kolonije

-Odbor za slovensko šolo

-Med dvema ognjema 

-Skupne prireditve in izleti 

-2 kuverti brez imena

HS   ŠOLSKA, DIJAŠKO GIBANJE, POLETNI CENTRI  

-Društvo slovenskih srednješolcev 1

-Društvo slovenskih srednješolcev 2

-Dijaško gibanje stavke zasedanja 

-Dijaško gibanje

-Dijaško gibanje 

-Dijaško gibanje (zasedbe, povorke

-Dijaško gibanje Gorica

-Poletni center Bazovica

-Poletni center Col-Repen

-Poletni center Devin

-Poletni center, Dijaški dom TS



-Poletni center Dolina 

-Poletni center Gabrovec

-Poletni center Križ

-Poletni center Milje

-Poletni center Nabrežina

-Poletni center Opčine 

-Poletni center Prosek 

-Poletni center Stadion 1.maj

-Poletni center Zgonik

-Poletni centri razno

-DOSP

-EVROŠOLA 

-Zasedba italijanskih šol proti dvojezičnosti

-Šola 

-Skupne pobude slov. In ital. Dijakov

HS  -ŠPORTNA DRUŠTVA  

-Veslaški klub SIRENA Barkovlje

-ŠD ZARJA Bazovica

-SK Brdina

-Smučarski klub DEVIN Devin

-ŠD BREG Dolina

-ŠD Kontovel 

-ŠD VESNA Križ

-ŠD MLADINA Križ

-Kolesarski klub ADRIA Lonjer

-ŠKD GRMADA Mavhinje

-ŠD POLET Opčine 1

-ŠD POLET Opčine 2

-ŠD GAJA Padriče-Gropada 

-Odbojkarska ekipa SLOGA Padriče 

-ŠD PRIMORJE Prosek



-Slovenski pomorski klub ČUPA Sesljan

-ŠD SOKOL Nabrežina

-ŠD PRIMOREC Trebče 

-ŠD BOR Trst 1

-ŠD BOR Trst 2

-Slovensko planinsko društvo Trst

-Športno društvo KRAS Zgonik

-SPD Trst (do 1980)

-SPD Trst (1981)

-Košarkarska ekipa Jadran

-Slovenske športne igre

HS  -ZSŠDI, ŠPORTNA DRUŠTVA, TELOVADNICE  

-Društvo slovenskih lovcev v J.K.

-Meblo

-Primotor

-SPDT

-Stadion 1. Maj

-Otvoritev dvorane NA STADIONU 1. MAJ (9.10.1955)

-Športna šola

-Šporna šola Trst

-Šport it.

-Šport razno

-TPK CNT SIRENA Barkovlje

-ZSŠDI

-ZSŠDI

-Občinska telovadnica Dolina

-Občinska telovadnica Repen

-V. Športni center Zgonik

-Kuverta bez imena



E-  POKLICI, OPRAVILA  

-Kamnarstvo 1

-Kamnarstvo 2

-Koline

-Kovaštvo

-Kozolci, lese, ostavi…

-Krušarce

-Lončarstvo

-Mizarstvo

-Mlekarice

-Odprtje razstave mlekarce iz TS okolice (Opčine, 7.8.2000)

-Mlini

-Ognjišča

-Oljke Torkle 1

-Oljke torkle 2

-Oljarna KZ

-Perice

-Perice Boljunec

-Perice Trst

-Pletarstvo

-Ribištvo 1 

-Ribištvo 2

-Ribištvo 3

-Rožarce

-Skrinje

-Stojnice, branjevke

-Delo razno

-Razni poklici 1

-Razni poklici 2

-TV oddaja Korenine slovenske lipe 1

-TV oddaja Korenine slovenske lipe 2

-Domače kotlarstvo



-Slike brez kuverte

E  -PRAZNOVANJE, KRAŠKI PUST  

-Kraški pust (1967,68,69,70,71,72,73,75)

-Kraški pust Opčine (1977,78,79,80)

-Kraški pust Opčine (1981)

-Kraški pust Opčine (1982,1983,1984)

-Kraški pust Opčine (1985, 86,87)

-Kraški pust Opčine (1988,89,90,92,93,96)

-Kraški pust Opčine (1997,98)

-Pust Opčine 99

-Kraški pust Opčine brez datumov 

-Trebče Padriče Zgonik Žavlje

E-  PRAZNOVANJE, PUST   

-Bazovica, Boršt

-Boljunec 1

-Boljunec 2

-Boljunec 3

-Breški pust

-Cerovlje, Gropada, Lonjer

-Dolina, Domjo pust

-Križ 

-Mačkolje, Medja vas

-Milje pust 1

-Milje pust 2

-Praprot, Prečnik, Nabrežina, Šempolaj

-Prebeneg 

-Prosek-Kontovel pust

-Ricmanje, Rovte-Kolonkovec, Škedenj

-Pust-Trst 1



-Pust-Trst 2

-Pust Goriška 

-PUST

E-  PRAZNOVANJE, MAJI V BREGU  

-Maj Boljunec 1980

-Maj Boljunec (do 1980) 1

-Maj Boljunec (do 1980) 2

-Maj Boljunec (1981-2000)

-Maj Boljunec (2x pred vojno, 1x takoj po vojni)

-Maj Boršt 

-Majenca Dolina (do 1970)

-Majenca Dolina (1971-1980) 1

-Majenca Dolina (1971-1980) 2

-Majenca Dolina

-Majenca Dolina

-Majenca Dolina (bez datuma)

-Majenca v Dolini (barvane slike) 1

-Majenca v Dolini (barvane slike) 2

-Majenca v Dolini (barvane slike) 3

-Majenca v Dolini (barvane slike) 4

-Maj Prebeneg

-Maj Ricmanje

-Majenca (1981-1986)

-Majenca (1987)

-Majenca (1988)

-Majenca (1989)

-Majenca (1990-1991)

-Majenca (1992-1993)

-Majenca (1994-1995)

-Majenca (1997)

-Majenca (1998)



-Majenca (1999)

-Majenca (2000)

-Majenca (2001)

-Majenca (2002)

-Majenca (2003)

E  -PRAZNOVANJE, PROCESIJE, SV. ŠTEFAN, SV. JOŽEF, SV. IVAN, SV. MARTIN  

-Harmonije razstava

-Igre

-Koledovanje

-Kresovanja

-Lučanje

-Lučanje Sv. Štefana Boljunec (do leta 1989)

-Lučanje Sv. Štefana Boljunec (od leta 1990)

-Martinovanje Gorica

-Martinovanje Prosek 

-Praznovanje Sv. Jožefa Ricmanje

-Pritrkovalci

-Procesije 1

-Procesije 2

-Procesije Barkovlje

-Procesije Križ 1

-Procesije Križ 2

-Procesija Prosek (cerkveni pevski zbor)

E  -PRAZNOVANJE, POROKE, KRAŠKA OHCET   

-Kraška ohcet 1968

-Kraška ohcet 1969

-Kraška ohcet 1970

-Kraška ohcet 1971

-Kraška ohcet 1972 



-Kraška ohcet 1974

-Kraška ohcet 1978

-Kraška ohcet 1979

-Kraška ohcet 1980

-Kraška ohcet 1981

-Kraška ohcet 1983

-Kraška ohcet 1985

-Kraška ohcet 1987

-Kraška ohcet 1989

-Kraška ohcet 1991

-Kraška ohcet 1993-1997

-Kraška ohcet 1999

-Kraška ohcet 2001

-Poroke

-Kuverta brez imena

E-  ARHITEKTURA  

-Cerkev, pokopališče, grad (občina Devin-Nabrežina, občina Zgonik)

-Cerkev, pokopališče, grad (občina Dolina, občina Milje)

-Cerkev, pokopališče, grad (občina Trst, okoliške vasi-Križ)

-Cerkev, pokopališče, grad (občina Trst, okoliške vasi)

-Cerkev, pokopališče, grad (občina Trst, mesto, predmestje)

-Cerkev, pokopališče, grad (razno)

-Kolone, napisi na kolonah, razni vhodi, podvozi (občina Devin-Nabrežina, občina Zgonik)

-Kolone, napisi na kolonah, razni vhodi, podvozi (občina Dolina, občina Milje)

-Kolone, napisi na kolonah, razni vhodi, podvozi (občina Repentabor)

-Kolone, napisi na kolonah, razni vhodi, podvozi (občina Trst, mesto, predmestje)

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (občina Devin-Nabrežina, občina Zgonik)

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (občina Dolina, občina Milje) 

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (občina Repentabor)

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (občina Trst, okoliške vasi-Sv. Križ)

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (občina Trst, mesto, predmestje)



-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Devin-Nabrežina, občina Zgonik)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Dolina, občina Milje)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Repentabor)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Trst, okoliške vasi)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Trst, mesto-predmestje)

-Znamenja (občina Dolina, občina Milje)

-Znamenja (občina Repentabor, občina Zgonik, občina Devin-Nabrežina)

-Znamenja (občina Trst, okolišk vasi)

-Znamenja (občina Trst, mesto-predmestje)

-Občina Trst (okoliške vasi)

-Obnovljeni vodni zbiralnik Ovčjak 1998

E-  ARHITEKTURA  

-Cerkev, pokopališče, grad (Benečija, Rezija, Kanalska dolina)

-Cerkev, pokopališče, grad (Gorica)

-Kolone, napisi na kolonah, razni vhodi, podvozi (Gorica, Benečija, Rezija, Kanalska dolina, Razno)

-Kraška hiša- otvoritev

-Kraška hiša 1

-Kraška hiša 2

-Kraška hiša (razstave, srečanja, obiski) 1

-Kraška hiša (razstave, srečanja, obiski) 2

-Napisi

-Ovčja vas

-Ovčja vas UKVE (15-16, 23-50)

-Ovčja vas UKVE 1

-Ovčja vas UKVE 2

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (Benečija, Rezija, Kanalska dolina) 1

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (Benečija, Rezija, Kanalska dolina) 2

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (Gorica)

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (občina Trst, okoliške vasi)

-Ulica, stanovanjska hiša, ostale zgradbe ob hiši, borjač (razno)

-Ukovska planina



-Ukvanska planina, Ovčja vas

-Vodnjak (Benečija)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (Goriška)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Repentabor)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Trst, okoliške vasi-Križ)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (občina Trst, okoliške vasi-Sv. Križ)

-Vodnjak, studenec, vodovod, korito, kal (razno)

-Znamenja (Benečija, Rezija, Kanalska dolina)

-Znamenja (Gorica)

-Žabnice

-Kuverte brez imena, slike brez kuverte

E  -OBLAČILNA KULTURA   

-Narodna noša

-Noše Trst in okolica (po vojni) 1

-Narodne noše Trst in okolica (po vojni) 2

-Narodne noše Trst in okolica (moške in ženske)

-Narodne noše Trst in okolica (ženske)

-Narodne noše Trst in okolica (moške)

-Narodne noše GO, BS

-Narodne noše Slovenija

-Narodne noše (razstave)

-Jugoslovanske noše 1

-Jugoslovanske noše 2

-Delavna noša, mlekarice (Lonjer)

-Veziljstvo ZA TRŽAŠKO NOŠO

-Pustne maske GO, BS (glej noše BN)

-Oblačila

-Šantel 1



-Šantel 2

-Dar A. Hrovatin- Opčine 

E   – KMEČKO DELO, OPRAVILA; VINOGRADNIŠTVO  

-Kmečko delo

-Kmečko delo, opravila, vinogradništvo (Prebeneg, Boljunec)

-Kmečko orodje, opravila

-Kuče in hišice (hiške, zavetišča v poljih)

-Nekdanje kamnite strukture za latnike (Trebče)

-Osmice

-Predmeti iz vinogradništva (Tržaška pokrajina)

-Slov. Benečija 1

-Slov. Benečija 2

-Trgatev 1

-Trgatev 2

-Tržaška obala od Barkovelj do Devina 1

-Tržaška obala od Barkovelj do Devina 2

-Tržaška obala od Barkovelj do Devina 3

-Vinogradi

-Vinogradništvo (razna opravila)

-Vrtnarstvo

-Zgonik (nagrajevanje vinogradnikov 1988)

-Žganje kuha

HS-  SDGZ, TRGOVINSKA ZBORNICA   

-Obrtna cona Dolina

-Slov. trgovine in podjetja TS

-SDGZ 

-SDGZ 1

-SDGZ 2



-SDGZ (občni zbori)

-Slovensko deželno gospodarsko združenje 1

-Slovensko deželno gospodarsko združenje 2

-Trgovinska zbornica 1

-Trgovinska zbornica 2

-Trgovinska zbornica 3

-Trgovinska zbornica 4

-Trgovinska zbornica 5

-Trgovinska zbornica 6

-Kuverte brez imena, slike brez kuverte

HS  -GOSPODARSTVO, ZDRUŽNIŠTVO, BANKE  

-Ag. DIVAL Opčine

-Čebelarski konzorcij Trst (prazna kuverta)

-Društvena gostilna Gabrovec

-Društvena gostilna Opčine

-Društvena gostilna Prosek

-Gospodarska zadruga Bazovica

-Zadruga DOLGA KRONA Dolina

-Zadruga Lonjer-Katinara

-Gosp. Zadruga VESNA Milje

-Gospodarsko društvo Bazovica 

-Gospodarsko društvo Kontovel

-Zadruga KRIŠKI BREG 

-Tadruga Mangart 

-Zadruga NAŠ KRAS

-Zadruga NAŠA ZEMLJA 

-Italijanske zadruge

-Delavske zadruge

-Gozdna zadruga Padriče

-Kmetijska zadruga Milje 

-Kmetijska zadruga Trst 1



-Kmetijska zadruga Trst 2

-Konzorcij pridelovalcev 

-Kraška zadružna mlekarna

-Kraški cvetličarski center Prosek

-KZE

-Letoviščarska ustanova 

-Podporno društvo Rojan

-Pokrajinsko združenje rejcev

-Potujoča razstava o varčevanju z elektriko TS

-Zadružni hlev Praprot 

-Zavarovalnica Generali in Lloyd 

-Zavarovalnica goveje živine Bazovica

-Xavier Ortoli EGS

-CRT

-NTKB

-TKB in podružnice

-TKB (občni zbori, obletnice)

-ZKB

-ZKB Opčine

-Denarni zavodi

-Hranilnica in posojilnica Nabrežina 

-Ljubljanska banka Trst

-Posojilnica in hranilnica Opčine

-Slike brez kuverte

HS  -KMEČKA ZVEZA  

-Kmečka zveza 1

-Kmečka zveza 2

-Kmečka zveza 3

-Kmečka zveza 4

-Kmečka zveza 5

-Kmečka zveza izleti 1



-Kmečka zveza izleti 2

-Kmečka zveza izleti 3

-Kmečka zveza- občni zbori (do 1979) 1

-Kmečka zveza- občni zbori (1980-1989) 2

-Kmečka zveza- občni zbori (1990) 3

-Jamarstvo (geologija)

-Jusarski upravičenci 

-Razlastitve 

-Razno

-Kuverta brez imena

HS  -VRTCI, NIŽJE SREDNJE ŠOLE   

-Jasli

-Otroške jasli

-Barkovlje – vrtec

-Bazovica – vrtec

-Boljunec – vrtec

-Boršt – vrtec

-Col - vrtec

-Devin - vrtec

-Dolina - vrtec

-Domjo - vrtec

-Gabrovec - vrtec

-Greta – vrtec

-Gropada - vrtec

-Lonjer - vrtec

-Opčine - vrtec

-Prosek - vrtec

-Mavhinje - vrtec

-Nabrežina - vrtec

-Ricmanje - vrtec

-Sv. Ana - vrtec



-Sv. Ivan - vrtec

-Sv. Jakob - vrtec

-Šempolaj - vrtec

-Škedenj – vrtec

-Škedenj – vrtec

-Trebče – vrtec

-Trst – vrtec, djaški dom

-Ul. Donadoni – vrtec

-Ul. Conti – vrtec

-Zgonik – vrtec 

-Slovenski otroški vrtci Gorica 

-Zasedbe otroških vrtcev 

-Dolina- Simon Gregorčič 1

-Dolina- Simon Gregorčič 2

-Nabrežina- Igo Gruden 

-Opčine- Srečko Kosovel 

-Prosek- Fran Levstik

-Rojan- Fran Erjavec 

-Sv. Ivan- Sv. Ciril in Metod 

-Atentat na šolo pri Sv. Ivanu

-Sv. Jakob- Ivan Cankar 

-Sv. Jakob- Ivan Cankar

-Nižje srednje šole na goriškem

-Prireditve raznih šol

-Razno

HS  -KRAJI (A-D)  

-Bani

-Barkovlje 1

-Barkovlje 2

-Barkovlje 3 (11.5.2001)

-Bazovica 1



-Bazovica 2

-Boljunec 1

-Boljunec 2

-Boljunec 3

-Boljunec 4

-Boršt 1

-Boršt 2

-Botač

-Božje polje

-Briščki 1

-Briščki 2

-Cerovlje 

-Col

-Čampore

-Devin

-Devin

-Devinščina

-Dolina 1

-Dolina 2

-Dolina 3 

-Domjo

-Draga

HS  -KRAJI (F-L)  

-Farned

-Frankovec

-Frlugi

-Frnetiči

-Gabrovec

-Greta

-Glinščica 1

-Glinščica 2



-Glinščica 3

-Glinščica 4

-Grljan

-Gročana 1

-Gročana 2

-Gropada 1

-Gropada 2 

-Jezero

-Katinara 

-Kolonkovec 1

-Kolonkovec 2

-Kontovel

-Korošci 

-Križ 1

-Križ 2

-Križpot

-Krmenka 

-Kroglje

-Lakotišče 

-Log

-Lonjer 1

-Lonjer 2

HS-KRAJI (M-Pre)

-Mačkolje

-Mavhinje 

-Medjavas

-Milje 1

-Milje 2

-Miramar

-Nabrežina 1

-Nabrežina 2



-Opčine (tramvaj)

-Opčine (trgovine)

-Opčine 1

-Opčine 2

-Opčine 3

-Opčine 4

-Oreh

-Padriče 1

-Padriče 2

-Peč GO

-Praprot

-Pesek

-Poklon

-Prebeneg

-Prečnik 1

-Prečnik 2

-Kuverta brez imena

HS  -KRAJI (Pro-Ž)  

-Prosek 1

-Prosek 2

-Prosek 3

-Repen 1

-Repen 2

-Repentabor 1

-Repentabor 2

-Repnič

-Ricmanje 1

-Ricmanje 2

-Rojan

-Rocol

-Salež



-Samatorca 

-Sesljan

-Slivno

-Sv. Ana

-Sv. Ivan 

-Sv. Jakob 

-Sv. Rok

-Sv. Sergij

-Šempolaj

-Škedenj 1

-Škedenj 2

-Štivan

-Štramar

-Trebče 1

-Trebče 2

-Trst

-Trnovca

-Vižovlje

-Zabrežec

-Zagradec

-Zgonik

-Žavlje

HS    GORICA društva, domovi*  

- S.P.Z. Gorica

- PD Jezero – Doberdob

- PD Hrast – Doberdob

- PD Kras – Dol, Poljane

- Pd Skala – Gabrje

- PD Naš Prapor Oslavje, Pevma, Štmaver

- PD Vipava na Peči

- PD Paglavec – Pogora

- PD Sovodnje



- PD Oton Župančič – Štendrež

- PD Briški grič

- SKPD  Franc B. Sedej – Števerjan

- PD Danica – Vrh

- F. S. Gorica

 GLASBA

- Moški pevski zbor na Plešivem (Brda, Krmin Plešivo)

- Oktet Trubar – Gorica

- Pevski zbor Kosovel – Ronke

- Nonet iz Sovodenj

- P. Z Rupa _ Peč

 Pevski zbor Lojze Bratuž – Gorica

- PZ M. Filej – Gorica

- Ansambel Lojze Hlede - Števerjan

- PZ Štmaver

- Ansambel AXIS – Gorica

- Mladinski ansambel Nomadi – Gorica

- Ansambel Briški slavček

- Ansambel Mejaši/Confnanti

-Glasbena šola Gorica

- Glasbena šola Doberdob

- Glasbena šola v Sovodnjah

- Syromakki

- Godba na pihala Kras

 ŠPORT

- ŠZ Dom – Gorica

- Slovensko planinsko društvo Gorica

- ŠD Juventina Štandrež

- ŠD Mladost – Doberdob

- Kraški krti

- Balinarsko društvo Gradina – Doberdob

- Šd Naš prapor – Pevma



- ŠD Sovodnje

- ŠD Iskra – Ronke

- Telovadnica v Štandrežu

 DOMOVI

- Kulturni dom Gorica

- Športo kulturni center Kulturni dom  v Gorici

- Nov avditorium v Gorici (prireditvein gospotavnja iz Jugoslavije)

- Kulturni dom – Sovodnje

- Katoliški dom v Štandrežu

- Prosvetni dom A. Budal – Štendrež

 RAZNO

- Gledališka supina Gorica

- Filmski krožek v Gorici – Kinoatelje

- Slovenski fotoklub Skupina 75

- Klub Simon Gregorčič – Gorica

- Dan slovenske kulture, Doberdob 1968

- Svet slovenskih organizacij

- Kmečka zveza Gorica

- Posojilnica Doberdob

- Kmečko-delavska posojilnica Sovodnje

_ Kmečka banka Gorica

- Sindikalno gibanje na Goriškem

- Zasedanje italijansko-Jugoslovanske komisije v Gorici

- Stiki Gorica

- Stavke Gorica

- Srednjeevropska kulturna srečanja

- Revija Slovenec  - Gorica

- Mladinski center v Gorici

- Krvodajalska sekcija Sovodnje

- KrvodajalskasekcijaDobedob

- Ženski iniciativni odbor

- 8. marec na Goriškem



- Volitve

- Antifašistične manifestacije – Gorica

- Tekmovanje Seghizzi

- Folkl. Tekmovanje  goriški grad

HS   KRAJI Gorica*  

- Petovlje

-Gorica

- Gorica 2

- Doberdob

- Dol

- Gabrje

- Gradež

- Gradišče ob Soči

- Jamlje

- Krmin

- Ločnik

- Oslavje

- Peč

- Pevma

- Podgora

- Poljane

- Redipuglia

- Ronke

- Rubije

- Rupa

- Sovodnje ib Soči

- Štadrež

- Števerjan

- Št. Maver

- Tržič



- Vrh

- Zdravščina

- Kraji onstran meje

 Beneška Slovenija, Kanaska dolina, Rezija

- Ažla

- Bardo

- Belopeška jezera

- Breg (občina Bardo)

- Brezje

- Čedad

- Čenta

- Čemur

- Čenebole

- Črni vrh

- Debeleži

- Dipanja vas

- Flajpana

- Fojda

- Fratiči

- Gornji Barnas

- Gornja Černjeja

- Gornja Mersa

- Gornji Tarbilj

- Hlodič

- Humin

- Kanin

- Karnahta

- Karnica

- Karnija

- Korita

- Kozca



- Landar

- Laze

- Lese

- Mašere

- Matajur

- Mihevci

- Mrzla voda

- Muzci

- Njiva

- Osojani

- ovčja vas

- Platšče

- Podbonesec

- Prapotišče

- Prosnid

- Rabelj

- Ravnica

- Rezija

- Ronec

- Solbica

- Sovodnje ob Nadiži

- Stara gora

- Subid

- Sv. Lenart

- Škrutovo

- Špeter

- Tablja

- Ter

- Tipana

- Trčmun

- Trbiž

- Ukve



- Videm

- Viškorša

- Višarje

- Žabnice

- Beneška Slovenija, Rezija, Knalska dolina (razglednice)

- Razno

HS   Benečija,  Rezija*  

- Kongres Beneških izseljencev 1973, 1975

- Društvo beneških izseljencev

- Dan emigranta

- Dan Emigranta Šubid

- F. S. Živanit

- Slori Čedad

- Ansambel Narodna klapa

- Ansambel Antona Birtiča, Beneški fantje

-Študijski center Nediža

- Mlada Brieza

- Pletišče ( foto plošče na Pletišču, 1980)

- Pevski zbor Rečan

- Koordinacijski odbor kulturnih sruštev Beneške Slovenije – Čedad

- Moški zborNediški puobi

- KD Studenci

- P. Z. Pod Lipo – Barnas

- Slovenci tam za goro (razstava o Slov. Benečiji v Ljubljani, 1986)

-  Proslava 50-letnice »Matajur«, 2000

- Slovenci videmske pokrajine (obisk pri ljuljanskem metropolitu Šuštarju, 1986)

- Moja vas

- P. D. Ivan Trinko – Čedad

- Prosveta – Beneška Slovenija

- Prosveta Kanalska dolina

- Zbor Višarski zvon iz Kanalske doline



- P. Z. Planinka – Ukve

- Folklorna skupina iz Rezije

- Rozajanski dum

- Beneško gledališče

- Kamenica

Beneška Slovenija (razni motivi)

- Razstava tiska o Beneški Sloveniji v Kopru

- Rezija (splošno)

- Rezija razno (preslikave)

- Razno


