ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2014
ČOPOVA DIPLOMA
Simona Resman

(Foto: Milan Štupar)

Kratek življenjepis: Leta 1984 je opravila strokovni izpit in pridobila strokovno
kvalifikacijo bibliotekarka. Leta 1998 ji je bil podeljen strokovni naziv višja bibliotekarka
in leta 2009 naziv bibliotekarska specialistka. Njene delovne izkušnje obsegajo
dejavnosti na delovnih mestih bibliotekarja-informatorja v enoti Mestna knjižnica
Knjižnice Otona Župančiča (1983–1994), vodje te enote (1994–2004), pomočnice
direktorice za strokovno delo in vodje Razvojnega oddelka Knjižnice Otona Župančiča
(2004–2008) ter od leta 2008 pomočnice direktorice za strokovno delo in vodje Službe
za razvoj in območnost Mestne knjižnice Ljubljana. Od leta 1997 je članica Društva
bibliotekarjev Ljubljana.
Utemeljitev:
• Simona Resman je sodelovala pri številnih državnih in evropskih projektih, pri pripravi strategije Slovenskih splošnih knjižnic, bila je članica Sveta COBISS, članica iz139
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vršnega odbora Sekcije za splošne knjižnice ter Sekcije za izobraževanje in kadre
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, redno pa izvaja številna strokovna predavanja, tudi v okviru posvetov Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Leta 1994 je vodila implementacijo avtomatizirane izposoje, kar je Knjižnici Otona
Župančiča uspelo kot prvi veliki knjižnici v Sloveniji.
Posveča se vseživljenjskemu učenju, pri čemer najbolj izstopa priprava temeljnih
izhodišč za delovanje Centra za vseživljenjsko učenje pri Mestni knjižnici Ljubljana.
Nagrajenka deluje v Odboru za kulturo pri Turistični zvezi Slovenije in v komisiji
Festival za tretje življenjsko obdobje.
Dosežke slovenske knjižničarske stroke je predstavljala tudi v mednarodnih okoljih. Ima bogato bibliografijo, ki dodatno priča o njeni aktivnosti na številnih strokovnih področjih knjižničarstva.

Reprezentativne bibliografske enote:
Resman, S. (2001). Središče za mlade. Šolska knjižnica, 11 (3), 182–183.
Resman, S. (2005). Digitalna domoznanska zbirka. Knjižnica, 49 (3), 39–52.
Resman, S. (2008). Knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju. Kakovostna starost,
11 (4), 80–82.
Resman, S. (2011). Knjižnica za družine. V M. Ambrožič (Ur.), Knjižnica: odprt prostor za dialog in
znanje (str. 67–82). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
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ČOPOVA DIPLOMA
mag. Zoran Krstulović

(Foto: Milan Štupar)

Kratek življenjepis: Na področju knjižničarstva je aktiven vse od leta 1988, ko se je
zaposlil v Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, kjer je kar 11
let skrbel za strokovno obdelavo glasbenega gradiva, pripravljal razstave in objavljal
bibliografije s področja glasbe. V času svoje zaposlitve je opravljal številne pomembne
funkcije, od leta 2004 pa opravlja funkcijo pomočnika ravnatelja NUK za strokovno
delo. Je član Društva bibliotekarjev Ljubljana.
Utemeljitev:
• Zoran Krstulović je bil gonilna sila pri vzpostavitvi Digitalne knjižnice Slovenije, sodeluje pa pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, mnoge od njih tudi
vodi. Posebej izstopa Europeana, skupni projekt knjižnic arhivov in muzejev, kjer mu
je bil leta 2009 zaupan projekt vzpostavitve nacionalnega agregatorja e-vsebin.
• Bil je vodja izobraževanj za neknjižno gradivo, vodil in organiziral je številne strokovne posvete, je član strokovnega sveta NUK, član sveta članic COBISS, član UO
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IZUM, aktiven je v mednarodni knjižničarski organizaciji IFLA, je nacionalni predstavnik v Europeana Network, vodja skupine za digitalizacijo pri Ministrstvu za kulturo in recenzent revije Knjižnica.
• Za svoje strokovne prispevke je prejel nagrado Kalanovega sklada, je tudi prejemnik Montuanijevega priznanja Slovenskega muzikološkega društva.
• Nagrajenec uresničuje idejo povezovanja in sodelovanja kot temeljno izhodišče
sodobne knjižničarske usmeritve.
Reprezentativne bibliografske enote:
Krstulović, Z. (1996). Bibliografija založbe Glasbena matica v Ljubljani. Naši zbori, 46 (6), 1–76.
Krstulović, Z. (2005). Digitalna knjižnica: izziv in prihodnost knjižnic. V M. Ambrožič (Ur.),
Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju (str. 19–36). Ljubljana: Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije.
Krstulović, Z. (2006). Katalogizacijska pravila in kakovost bibliografskih podatkov. Organizacija
znanja, 11 (4), 215–218.
Krstulović, Z. (2013). Metode izdelave bibliografij skladateljskega opusa. Knjižnica, 57 (2/3),
151–178.
Krstulović, Z. (2013). Izvajanje knjižnične javne službe na spletu: oris knjižnične digitalne
pokrajine. V M. Ambrožič (Ur.), Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika (str. 289–309).
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
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ČOPOVO PRIZNANJE
mag. Hedvika Pavlica Kolman

Kratek življenjepis: Hedvika Pavlica Kolman je svojo poklicno pot začela kot učiteljica
v osnovni šoli, nadaljevala pa kot bibliotekarka v visokošolski knjižnici na Filozofski
fakulteti, kjer je zaposlena od leta 1996. Danes je to Osrednja humanistična knjižnica,
Hedvika pa nepogrešljiv del knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo. Njena zasluga je vzpostavitev knjižnice, saj dela v njej od
začetka; knjižnica je bila tudi prva, ki je leta 1999 na Filozofski fakulteti začela v celoti
poslovati z avtomatizirano izposojo.
Utemeljitev:
• Strokovno se ukvarja s področji branja in izobraževanja v knjižnicah; slednje je tudi
področje, na katerem je leta 2009 magistrirala na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
• Hedvika Pavlica Kolman je dolgoletna aktivna članica Društva bibliotekarjev Ljubljana, Bralnega društva Slovenije in Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije. Že drugo mandatno obdobje (2011–13 in 2013–(17)) vodi Sekcijo za visoko143

šolske knjižnice pri ZBDS ter se v njenem okviru aktivno zavzema za uveljavljanje
profesije in položaja slovenskih visokošolskih knjižničarjev.
• Nagrajenka s svojim zavzetim in strokovnim delom v delovanju svoje knjižnice,
društva, sekcije in ZBDS pozitivno vpliva na lokalno delo OHK in njenih knjižnic ter
njen družbeni ugled, hkrati pa tudi na položaj, ugled in razvoj slovenskega visokošolskega knjižničarstva.
Reprezentativne bibliografske enote:
Pavlica Kolman, H. (2001). Kako in kaj berejo študenti bibliotekarstva?. V M. Ivšek (Ur.), Različne
vrste branja terjajo razvijanje različnih bralnih strategij: zbornik Bralnega društva Slovenije
(str. 124–133). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Pavlica Kolman, H. (2006). Seznanjenost slovenskih visokošolskih knjižničarjev s pedagoškimi
metodami izobraževanja uporabnikov. V K. Stopar (Ur.), Informacijska pismenost med
teorijo in prakso – vloga visokošolskih in specialnih knjižnic (str. 139–142). Ljubljana: Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije.
Pavlica Kolman, H. (2009). Metode izobraževanja uporabnikov sodobnih visokošolskih knjižnic:
magistrsko delo. Ljubljana: [H. Pavlica Kolman].
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ČOPOVO PRIZNANJE
Jolanda Železnik

Kratek življenjepis: Jolanda Železnik je od leta 1992 zaposlena v Medobčinski splošni
knjižnici Žalec, od leta 2006 kot direktorica knjižnice. V času njenega mandata je žalska
knjižnica izpeljala več pomembnih projektov: dobila je nove oddelke na Ponikvi,
na Polzeli in v Preboldu ter uvedla avtomatizacijo poslovanja v nekaterih krajevnih
knjižnicah. Kot prva knjižnica na Celjskem je uvedla avtomatsko izposojo s tehnologijo
RFID ter krepila sodelovanje z lokalno skupnostjo in kulturnimi organizacijami iz
Slovenije in tujine.
Utemeljitev:
• V lokalnem okolju je znana kot stalna sodelavka kulturnih društev, ustanov in svetov, več let je bila sodelavka Radia Celje in avtorica radijskih oddaj o knjigah in knjižnicah. V zadnjih letih je bila redna članica delovnih teles pri Združenju splošnih
knjižnic ter članica delovne skupine za oblikovanje programa šole za direktorje.

145

• Nagrajenka je bila pobudnica pravljičnega maratona ob Mednarodnem dnevu
knjig za otroke, pobudnica bralne značke Savinjčani beremo ter kasneje tudi bralne značke za otroke.
• Izpeljala je postopke digitalizacije domoznanskega gradiva, izdala komplete domoznanskih razglednic in koledarja in se vključila v portal Kamra.
• Februarja 2014 ji je občina Žalec podelila Savinovo plaketo.
Reprezentativna bibliografska enota:
Železnik, J. (2003). Financiranje neprofitnih organizacij: (na primeru Medobčinske matične knjižnice
Žalec): diplomsko delo. Kasaze: [J. Železnik].
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ČOPOVO PRIZNANJE
Mirko Nidorfer

Kratek življenjepis: Mirko Nidorfer je aktiven v knjižničarski stroki od leta 1987, ko
se je zaposlil v Univerzitetni knjižnici Maribor. V času avtomatizacije knjižnice je bil
eden ključnih akterjev, ki se je posvečal strokovni obdelavi knjižničnega gradiva in
razreševal strokovna vprašanja bibliografske obdelave, tudi v sodelovanju s Komisijo
za katalogizacijo pri ZBDS. Njegovo bogato in široko dejavnost izkazuje bibliografija,
ki šteje 206 bibliografskih enot. Od leta 2009 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo,
v knjižnici Kadetnice slovenske vojske, v kateri je vse gradivo katalogiziral v vzajemni
katalog COBIB in ga uredil.
Utemeljitev:
• V vseh okoljih, kjer je profesionalno deloval, si je prizadeval za popularizacijo
knjižnične dejavnosti z odmevnimi prireditvami, s poudarkom na razstavah, ki
predstavljajo bogastvo knjižničnih zbirk. V sedanjem knjižničnem okolju prireditve
zastavi tako, da povezujejo vojaške vsebine s civilnimi in zgodovinskimi.
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• Aktivno sodeluje v Društvu bibliotekarjev Maribor, v organih Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije, med strokovnimi kolegi pa je zaradi svojega načina razmišljanja
in delovanja zelo priljubljen in cenjen.
• Nagrajenec se aktivno vključuje tudi v učni proces, ki poteka v Kadetnici, saj sodeluje pri pripravi učnih gradiv za slušatelje vojaškega šolanja.
• Njegovo strokovno in praktično delo odlikuje velika sinergija s širšim družbenim
okoljem. Vanj prenaša dosežke bibliotekarske stroke in na ta način plemeniti tako
strokovno javnost kot širše družbeno okolje.
Reprezentativni bibliografski enoti:
Nidorfer, M. (1993). Knjižničarska entropija Univerzitetne knjižnice Maribor na poti v knjižnični
informacijski sistem: obdobje 1990–1993. V B. Rajh (Ur.), Zbornik ob devetdesetletnici
Univerzitetne knjižnice Maribor (1903–1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893–1975)
(str. 56–75). Maribor: Univerzitetna knjižnica.
Nidorfer, M. (2009). Šolska knjižnica kot prostor možnega povezovanja knjig in človeka.
V B. Vombergar in M. Nidorfer (Ur.), Desetka: bilten ob 10. letnici šole (str. 77–78). Maribor:
Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola.
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