Oslo Filatlistklubbs bibliotek er blant de store på verdensbasis, og er tilsluttet Global
Philatelic Library. Biblioteksoversikten utvides stadig og er for tiden på over 13 700 enheter.
Samlingen er plassert i 3 rom i Frydenlundgata 14 og er åpent hver tirsdag i sesongen kl.
1900-2100. Kun papirutgitt litteratur finnes i biblioteket, d.v.s. at litteratur som kun ligger på
hjemmesider ikke finnes i biblioteket. Oversikt over beholdningen finnes på klubbens
hjemmeside http://www.oslofilatelistklubb.no og oppdateres vanligvis i januar og juni.
Monografier og håndbøker:
Biblioteket har et stort utvalg monografier og håndbøker fra mange land, med hovedvekt på
Norge og de andre nordiske land. Av utenlandske områder er de store områdene Tyskland
med de gamle tyske statene, England og USA godt representert i biblioteket. Flere av disse
er meget sjeldne (mange er nummerert i små opplag) og lånes derfor ikke ut, men kan
studeres i biblioteket.
Tidsskrift:
Vi har tidsskrift så langt tilbake i tid som 1870. Hovedtyngden her er Norge og Norden, men
også mange tyske, engelske, amerikanske i tillegg til mange andre land og områder. For
mange norske og nordiske har vi komplett fra starten til i dag.
Utstillingskataloger og kongresser:
VI har utstillingskataloger tilbake fra 1906 og kongresspublikasjoner så langt tilbake som
1895. I mange av disse er det spesialartikler, skrevet av samtidige eksperter. Det arbeides
for tiden med en oversikt over artikler i norske utstillingskataloger.
Frimerkekataloger:
Biblioteket har kataloger tilbake fra 1862 og fram til de nyeste. Samler du rare områder er
mulighetene store for å finne en katalog fra ditt område, kan hende på originalspråket, men
de fleste kataloger er enten på et nordisk språk, engelsk eller tysk. Norgeskatalogen, Michel,
Stanley Gibbons og Facit finnes som oftest i nyeste utgave.
Auksjonskataloger:
Biblioteket tar vare på alle norske auksjonskataloger og klubbauksjoner som kommer vår vei.
I tillegg har vi et stort utvalg av auksjonskataloger over spesielle land eller auksjoner etter
berømte samlere (Name sales). For mange auksjoner har vi også resultatlister, fra norske
auksjonshus har vi de aller fleste resultatlister.
Annet:
Vi har også mye utgitt av Posten. Sirkulærer (1883-1999, som er siste utgave),
Statistikkårbøker (1885-1999, som er siste utgave), portotakster, Norges poststeder (den
tidligste fra 1888) med hovedtyngden i perioden 1942-1990.

