
Davor Bračko je zaposlen na IZUM-u od leta 2000. Leta 2008 je pridobil 

znanstveni naziv magister za področje državnih in evropskih študij. 

Ukvarja se s promocijo in raziskavami ter sodeluje pri razvoju novih 

storitev in obnovi obstoječih servisov IZUM-a. Sodeloval je pri več 

raziskovalno-razvojnih projektih; od vodenja projekta Razvoj mobilne 

aplikacije mCOBISS do sodelovanja pri oblikovanju uporabniške 

izkušnje pri uporabi COBISS+, vodenja prenove spletnih strani in 

koordiniranja promocijskih aktivnosti z namenom doseganja večje 

prepoznavnosti blagovnih znamk COBISS, SICRIS in mreže COBISS.net. 

Ukvarja se z izboljšanjem uporabniške izkušnje pri uporabi produktov 

in servisov COBISS. Sodeluje pri aktivnostih za izboljšanje kakovosti 

storitev ter s tem dviga zadovoljstvo uporabnikov in povečuje 

prepoznavnost IZUM-a na strokovnem in širšem področju v Sloveniji in 

onkraj meja. 

Preučil je več javnih razpisov in sodeloval pri prijavah projektov na 

evropske razpise. Sodeloval je na programih Erasmus Plus, Horizon 

2020 in drugih. Preučeval je skladnost IZUM-ovih storitev z zakonodajo 

ob vpeljavi zakona ZEKom-1 in koordiniral izvajanje aktivnosti, 

povezanih z ukrepi, potrebnimi za zagotovaljanje skladnosti s tem 

zakonom. Zdaj proučuje ZDSMA in koordinira aktivnosti za 

zagotavljanje skladnosti s tem zakonom.  

Letos je prevzel vodenje oddelka za odnose z javnostmi, kar zajema 

organizacijo, koordiniranje in izvajanje aktivnosti, povezanih s 

promocijo, predstavitvami, konferencami in stiki z javnostmi. 
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COBISS v številkah 

Za sodobno informacijsko družbo, ki temelji na znanju, so knjižnični informacijski sistemi 

izjemno pomembna infrastruktura. Knjižnice morajo slediti znanju in kulturi ter zagotavljati 

pogoje za dialog in sodelovanje, ki sta najboljši podlagi za razvoj. To lahko storijo 

najuspešneje, če so povezane v enotni knjižnični informacijski sistem. Del tega nacionalnega 

knjižničnega informacijskega sistema, na katerem temeljijo šolstvo in raziskovalna dejavnost 

ter kulturni, tehnološki in gospodarski razvoj v Sloveniji in nekaterih drugih državah regije, je 

sistem COBISS. 

 

  



COBISS+ za .net 

COBISS+ je na novo razvita programska oprema, ki nadomešča COBISS/OPAC. Poleg vseh 

funkcionalnosti starejše verzije uporabnikom ponuja vrsto novosti. Novi iskalnik, vgrajen v 

COBISS+, omogoča fasetno navigacijo in izboljšano relevanco rezultatov iskanja, ki si jo 

uporabnik lahko nastavi glede na svoje želje in potrebe. Poleg tega je vgrajen lematizator za 

slovenski jezik, omogočeno pa je tudi iskanje po več bazah hkrati. V COBISS+ je dodana 

storitev Moj COBISS, ki uporabnikom ponuja možnost nastavitve vmesnika in funkcionalnosti 

ter vpogled v eno ali več članstev v knjižnicah. Uporabnik lahko izbira med različnimi vrstami 

prijav v Moj COBISS. Nekatere omogočajo enotno prijavo (AAI, Google, Facebook). COBISS+ 

je razvit na tehnološki platformi Java z iskalnikom SOLR. 


