
 

 
 

Prejemnica Čopovega priznanja za leto 2016 je 

mag. BARBARA BRAČIČ FABJANČIČ 
(OŠ Tončke Čeč Trbovlje, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče) 

 

Utemeljitev 

 

Bibliotekarska specialistka Barbara Bračič Fabjančič je svojo bibliotekarsko pot, kljub 

študiju na Oddelku za matematiko in mehaniko na tedanji Fakulteti za naravoslovje in 

tehnologijo, pričela z zaposlitvijo v Centralni ekonomski knjižnici v Ljubljani leta 1987. Kot 

informatorka – dokumentalistka je sprva delala v INDOK službi na vsebinski obdelavi člankov 

in knjig ter uporabnikom nudila zahtevnejše informacije. Pri svojem delu je bila zelo 

inovativna – uvedla je preslikavo in obdelavo izvlečkov oziroma abstraktov člankov iz 

pomembnejših slovenskih ekonomskih revij s programom za optično prepoznavanje znakov. 

Vzpostavila je sodelovanje s knjižnico na Helsinki Schoolof Economics in pošiljala zapise 

slovenskih strokovnih ekonomskih člankov z angleškimi abstrakti v njihovo bazo. Tako so bili 

zapisi dostopni tudi tuji strokovni javnosti. Na njeno pobudo je nastal CD-ROM Ekonomske 

fakultete, kot podatkovnik za študente s fakultetnimi obvestili ter podatkovni zbirnik člankov 

in knjig knjižnice. 

Leta 2000 se je zaposlila v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), sprva v 

Bibliotekarskem izobraževalnem centru, nato pa je bila pet let na delovnem mestu 

svetovalke uprave, kjer je pripravljala letne načrte in poročila o strokovnem delu knjižnice, 

vzpostavila in vzdrževala prvo intranetno stran NUK ter organizirala otvoritve mesečnih 

razstav. Številne od njih so bile odmevne in pomembne, tako na nacionalni kot na 

mednarodni ravni. Leta 2005 je postala vodja Informacijskega centra za bibliotekarstvo v 

NUK in se poleg vodenja oddelka ukvarjala z redigiranjem bibliografskih zapisov v sistemu 

Cobiss. Bila je tudi urednica informativnega biltena Knjižničarske novice ter vodila projekt 

testiranja in analize RFID tehnologije v okviru Informacijskega centra. Sodelovala je tudi pri 

izobraževanjih za pripravo na bibliotekarski izpit, kjer je predstavljala informacijske vire. 

V Knjižnici Otona Župančiča se je zaposlila leta 2007 kot organizatorka kulturnih 

programov. Do danes je organizirala preko 2.100 prireditev z 2.600 nastopajočimi, ki jih je 

obiskalo skoraj 60.000 obiskovalcev. Pri pripravi programa je sodelovala z več kot 200 

kulturnimi inštitucijami, založbami, društvi, veleposlaništvi in drugimi. Na namenskih spletnih 

portalih je objavila skoraj 3.000 objav o prireditvah. 

 



 

 
 

Barbara Bračič Fabjančič se zaveda, da je kulturni program ena od vodilnih 

programskih vsebin knjižnice in hkrati poročilo o vrednotah, ki jih knjižnica zastopa. Program, 

ki ga je in ga še vedno pripravlja, temelji na vrednotah svobode izražanja, solidarnosti, 

strpnosti, spoštovanja različnosti ter na spodbujanju socialne vključenosti, 

medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja. S svojim delom in odnosom je prispevala 

k uveljavitvi Knjižnice Otona Župančiča in s tem celotne Mestne knjižnice Ljubljana na 

področju kvalitetne kulturne ponudbe mesta.  

Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke 

ter za njen prispevek k razvoju in afirmacij knjižnic, ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

podeljuje Čopovo priznanje za leto 2016. 


