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V 75. letu starosti smo izgubili cenjeno in spoštovano kolegico Tatjano Šifrer,
diplomirano geografko in bibliotekarsko svetovalko v pokoju. Dolgoletna bibliotekarka v knjižnici Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani je
petintridesetletno službovanje preživela prav v tej ustanovi, kjer je kot študentka druge povojne generacije študentov zaključila študij geografije. Diplomirala
je leta 1953 in za diplomsko nalogo » Bistriška ravan – regionalni pregled« prejela Prešernovo nagrado. Leta 1954 se je kot asistentka za knjižna dela zaposlila
na takratnem Geografskem inštitutu Univerze v Ljubljani. Leta 1957 je opravila
bibliotekarski strokovni izpit, leta 1970 postala višji bibliotekar, 1975. leta je
napredovala v višjega bibliotekarja specialista in v letu 1987 v bibliotekarskega
svetovalca. Leta 1989 se je upokojila.
Tatjana Šifrer je orala ledino bibliotekarski stroki na Filozofski fakulteti. Bila je
med prvimi poklicnimi bibliotekarji na fakulteti. Uspešno je združevala strokovno znanje geografije s sodobnimi načeli bibliotekarske stroke. Kot dolgoletni
strokovni vodja je sama, kasneje pa ob pomoči sodelavk izgrajevala knjižnico.
Knjižnico je uredila v bibliotekarsko in dokumentalistično središče slovenske
geografije. Uspelo ji je postaviti tekoče in pregledne listkovne kataloge, v katerih
so se zbirale informacije o bogastvu knjižnice. Katalogizirala je monografske
publikacije ter prispevke iz domačih in tujih geografskih revij. Uredila je sistem
geografskih gesel, po katerih so bili skrbno urejeni abecedno-imenski, sistematski ter regionalni katalog. Kljub ročnemu katalogiziranju knjižnega gradiva in
zamudnemu pretipkovanju kataložnih listkov, je bil knjižni fond vedno pravočas-
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no in strokovno obdelan. Tatjana Šifrer se je upokojila ravno v času, ko je računalnik začel postajati osnovno orodje tudi v geografski knjižnici.
Tatjana Šifrer je posvetila veliko časa in truda razvoju informacijske dejavnosti
in s tem tudi popularizaciji geografije. Načrtno je skrbela za obveščanje uporabnikov z novostmi knjižnične zbirke. Temu so služili katalogi, Bilten novosti v
knjižnici ter vsakodnevno svetovalno delo, namenjeno obiskovalcem geografske knjižnice. Seznanjanje študentov prvega letnika s knjižnico in njeno zbirko
je bila njena ideja.
Njena bibliografija obsega več kot sto del. V geografskih revijah je objavila več
kot petinštirideset knjižnih ocen in predstavitev knjižnih novosti. Napisala je tri
prispevke za radijsko šolo. Objavila je več kot štirideset strokovnih in poljudnih člankov z raznih področij geografije. Veliko prispevkov je namenila mladim
bralcem in tako mladi rod seznanjala z geografijo. Leta 1988 je v knjižni zbirki
Pelikan izšla knjižica Svet ob Savi, kjer je na strokoven in mlademu bralcu razumljiv način predstavila porečje Save. Posebej velja omeniti njeno bibliografsko delo. Kot soavtorica je uredila prva dva zvezka Slovenske geografske bibliografije, in sicer za obdobje 1960-1965 in drugi zvezek za leto 1966. Rezultat
večletnega bibliografskega dela je več kot 300 strani s približno 2000 bibliografskimi enotami obsegajoča retrospektivna Bibliografija del o industrijski geografiji
SFR Jugoslavije, ki jo je leta 1985 izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v
Ljubljani. Sodelovala je tudi pri visokošolskem učbeniku Uvod v geografijo, za
katerega je pripravila obsežen pregled domače in tuje geografske literature.
Tatjana Šifrer je bila skrbna in prizadevna sodelavka v strokovnih organih
fakultete ter v stanovskih društvih. Delovala je kot knjižničar v upravnem odboru Geografskega društva Slovenije (1954-1968) in urejala društveno knjižnico.
Sodelovala je v delu knjižnične komisije Filozofske fakultete (1975-1984) in ji
dve leti (1982-1984) tudi predsedovala. Aktivno je delovala tudi v Sekciji za
univerzitetne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Njeno vsestransko strokovno delo v geografski stroki in knjižnici ni ostalo prezrto. Priznanja so ji podelili: Geografsko društvo Slovenije, Zveza geografskih
društev Slovenije, Mladinska knjiga in Filozofska fakulteta. Leta 1986 je prejela
Čopovo diplomo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ter leta 1989 veliko
priznanje Filozofske fakultete. Ob osemdesetletnici ustanovitve Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je oddelek prvič podelil
priznanja Oddelka za geografijo. Prejeli so jih upokojeni sodelavci in med dobitniki tega priznanja je bila tudi Tatjana Šifrer.
S svojim strokovnim, vestnim in marljivim delom je ustvarila sodobno knjižnico
in pustila neizbrisljiv pečat na področju knjižnične dejavnosti na fakulteti. Njeni
sodelavci bomo vedno znali ceniti njene prijazne in prijateljske besede ter njen
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zgled in pomoč pri strokovnem delu. Tatjana Šifrer se je razdajala družini in
knjižnici. Številnim generacijam geografov pa bo ostala v spominu njena nesebična strokovna pomoč, prijateljski odnos in nalezljiv optimizem, s katerim nas
je razveseljevala toliko let.
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