ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2015
ČOPOVA DIPLOMA
Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic

(foto: Milan Štupar)

Bibliotekarska specialistka Vesna Horžen je predsednica Združenja splošnih knjižnic in
članica Društva bibliotekarjev Dolenjske. Že več kot 25 let deluje na področjih, povezanih s knjižničarstvom. Tako je bila vodja Ljudske knjižnice Ribnica in nato direktorica
javnega zavoda Miklova hiša. Združenju splošnih knjižnic predseduje od leta 2009.
S svojim delom prispeva k boljšemu povezovanju splošnih knjižnic ter njihovemu
skupnemu in organiziranemu nastopu pri uveljavljanju strokovnih in poslovnih potreb ter iskanju rešitev. Na njeno pobudo je bila oblikovana Strategija razvoja splošnih knjižnic za obdobje 2013 do 2020, ki predstavlja realna izhodišča za načrtovanje
delovanja splošnih knjižnic v Sloveniji. Kot sogovornica in zagovornica interesov ter
potreb slovenskih splošnih knjižnic je odločilno pripomogla h krepitvi zavesti in družbenega položaja knjižnic. S strokovnimi argumenti je veliko pripomogla pri pripravi
področne in delovnopravne zakonodaje, pri sooblikovanju nacionalnega programa za
kulturo ter pri vseh pomembnih dokumentih, ki so nastali ali še nastajajo na področju
knjižničarstva.
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Za izjemen prispevek h krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ter k razvoju in afirmaciji knjižnic ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo diplomo za leto 2015.
Reprezentativne bibliografske enote:
• Horžen, V. (2000). Zgodovina in prihodnost ribniške knjižnice nekoliko drugače: iz
preteklosti v sodobnost. Rešeto, 4 (2), 26–27.
• Horžen, V. (2011). Prostovoljno pripravništvo v knjižnicah iz perspektive delodajalca. Knjižničarske novice, 21 (11), 17–18.
• Horžen, V. (2014). Vodenje knjižnic in etika: etika vodenja med Scilo in Karibdo
pričakovanj politike in kolektiva. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje: povzetki prispevkov (str. 52–53).
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
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ČOPOVO PRIZNANJE
Dragana Lujić, Mariborska knjižnica

(foto: Milan Štupar)

Dragana Lujić je od leta 1986 zaposlena v Mariborski knjižnici. Sprva je opravljala delo
bibliotekarke informatorke v osrednji enoti Mariborske knjižnice, Knjižnici Rotovž, bila
imenovana za vodjo osrednje knjižnice in informacijske službe, od leta 1994 do 2003
je opravljala delo vodje službe za odrasle bralce, od leta 2003 pa vodi analitično službo
v Mariborski knjižnici. Njeno delo pokriva področje raziskovanja, načrtovanja in koordiniranja knjižničnih storitev za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine; te storitve premišljeno in smiselno integrira v celostno ponudbo storitev
Mariborske knjižnice. Načrtovano in postopno širi mrežo premičnih zbirk in storitev
skladno s potrebami okolja, tako da navezuje stike z ustanovami za uporabnike s posebnimi potrebami ter različnimi organizacijami. Je tudi članica Sveta invalidov in delovne skupine za kulturo pri Svetu invalidov pri Mestni občini Maribor. Z odličnim poznavanjem sistema Cobiss sodeluje pri pripravi strokovnih osnov, novosti in izboljšav
sistema, v zadnjih letih se intenzivno ukvarja s testiranjem in prehodom na Cobiss3/
Izposoja/Izpisi in sodeluje pri koordinaciji načrtovanja izobraževanja zaposlenih ter
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č asovnem planu prehoda. Dragana Lujić je svoj prispevek k razvoju knjižnic izkazovala
tudi na področju domoznanske dejavnosti kot članica delovne skupine za koordinacijo
domoznanske dejavnosti v okviru osrednjih območnih knjižnic pri Centru za razvoj
knjižnic v NUK-u.
Za pomemben prispevek k razvoju knjižničnih storitev in h krepitvi sodelovanja in
povezovanja zaposlenih v knjižničarstvu ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
podeljuje Čopovo priznanje za leto 2015.
Reprezentativne bibliografske enote:
• Lujić, D. (2001). Mariborska knjižnica in izposoja v bolnišnico. Knjižničarske novice,
11 (9), 11–13.
• Lujić, D. (2009, 24. december). Kako se premikajo naše premične zbirke?. Večer, 65,
str. 4.
• Lujić, D. (2010). Prenova osrednje knjižnice – integracija posebnih skupin v knjižnične storitve. Informator, (112), 6–11.
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ČOPOVO PRIZNANJE
Mira Petrovič, Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

(foto: Milan Štupar)

Višja bibliotekarka Mira Petrovič je članica Društva bibliotekarjev Maribor in vodja Domoznanskega oddelka Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Je članica delovne skupine
domoznancev osrednjih območnih knjižnic, članica izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS-ju ter referentka na strokovnih posvetih ZBDS-ja. Vodila je številne velike projekte, npr. projekt o dr. Štefki Cobelj, projekt
Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje ter projekt izdaje faksimila in spremne študije Gratae posteritati slovitega Žige Herbersteina iz leta 1560. Redno
objavlja strokovne in poljudne članke s področja domoznanstva in kulturne zgodovine, njena bibliografija šteje več kot 90 enot. Pripravila je več odmevnih razstav s katalogi, ki so gostovale po slovenskih knjižnicah in kulturnih ustanovah. V zasebnem
življenju je aktivna na področju ljubiteljske kulture, pri čemer gre posebej poudariti
njeno delo v Kulturnem društvu Cirkulane in v Društvu za oživitev gradu Borl. Mira
Petrovič je prejemnica oljenke, priznanja Mestne občine Ptuj za izjemne dosežke na
področju kulture za leto 2012, in priznanja občine Cirkulane za delo na področju kulturne dejavnosti za leto 2014.
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Za izvirne strokovne pristope in posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva,
krepitvi ugleda knjižničarske stroke v javnosti in razvoju njene dejavnosti ji Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za leto 2015.
Reprezentativne bibliografske enote:
• Petrovič, M. (2005). Kartografske dragocenosti v ptujski knjižnici. Ptujčan, 11 (12), 23.
• Petrovič, M. (2008). Skrb za ohranjanje kulturne dediščine Haloz. Glasilo občine
Cirkulane, 2 (1), 13.
• Petrovič, M. (2011). Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za
Spodnjepodravsko območje. Knjižničarske novice, 21 (11), 5–8.
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ČOPOVO PRIZNANJE
Milena Pinter, Mestna knjižnica Ljubljana

(foto: Milan Štupar)

Milena Pinter je svojo pot v knjižničarstvu pričela leta 1979, ko se je zaposlila v Knjižnici
Prežihov Voranc v Ljubljani kot višja knjižničarka. Po opravljenem strokovnem izpitu
je pridobila strokovni naziv višja knjižničarska referentka in kasneje svojo izobrazbo
nadgradila z diplomo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in postala diplomirana upravna organizatorka. V Knjižnici Prežihov Voranc je v letih od 1988 do 1994
vodila Knjižnico Ig, Knjižnico Brdo ter Knjižnico Rudnik. Leta 1996 jo je Mestna občina Ljubljana imenovala za direktorico Knjižnice Prežihov Voranc, ki jo je vodila vse do
leta 2008 – do združitve ljubljanskih splošnih knjižnic v Mestno knjižnico Ljubljana.
Od takrat pa do leta 2015, ko se je upokojila, je opravljala delo vodje območne enote
Knjižnice Prežihov Voranc.
S svojimi odličnimi organizacijskimi sposobnostmi je kot direktorica vodila razvejeno
mrežo šestnajstih knjižnic v mestni občini in šestih primestnih občinah. Pod njenim
vodstvom je bilo v desetih letih kar enajst knjižnic preseljenih v večje, sodobno opre171

mljene prostore. Milena Pinter je bila vrsto let aktivna članica strokovnih svetov in članica Zveze splošnih knjižnic, članica Društva bibliotekarjev Ljubljana pa je že od leta
1982. Občina Velike Lašče ji je leta 2002 podelila spominski znak ob odprtju prenovljene knjižnice, leta 2007 pa je prejela plaketo Občine Škofljica za uspešno delovanje v
občini.
Zaradi izjemnega prispevka k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih splošnih knjižnic ter zaradi krepitve položaja knjižničarjev ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za leto 2015.
Reprezentativne bibliografske enote:
• Pinter, M. (1998). Ugotovitve anketne raziskave med uporabniki Knjižnice Prežihov
Voranc v Ljubljani. Knjižničarske novice, 8 (11), 2–6.
• Pinter, M. (2008). Pomen in vloga knjižnice v lokalni skupnosti. V T. Zorko (ur.),
Knjižnica Ig v novih prostorih (str. 5–6). Ljubljana: Mestna knjižnica, Knjižnica
Prežihov Voranc.
• Pinter, M. (2009). Knjižnica – prostor vseživljenjskega učenja. V B. Marinčič (ur.),
Knjižnica Brezovica (str. 5–7). Brezovica: Občina.
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ČOPOVA PLAKETA 2015
Društvo bibliotekarjev Maribor

(foto: Milan Štupar)

Društvo bibliotekarjev Maribor je bilo ustanovljeno leta 1967 skupaj z nekaterimi drugimi področnimi društvi, ki so od takrat člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Je torej eno prvih samostojnih slovenskih bibliotekarskih društev. Društvo bibliotekarjev Maribor si ves čas svojega obstoja aktivno prizadeva za razvoj knjižničarstva in utrjevanje njegovega položaja v družbi. To mu uspeva z rednim delovanjem na mnogih
strokovnih področjih: organizira številne strokovne in kulturne dejavnosti, dogodke in
prireditve, namenjene tako knjižničarjem in drugim strokovnjakom kot tudi širši javnosti. Pri svojih aktivnostih vseskozi sodeluje z drugimi področnimi društvi v okviru Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije, z Zvezo ter z drugimi lokalnimi strokovnimi društvi.
Prav tako redno sodeluje v javnih strokovnih razpravah v strokovnih medijih ter na
javnih predstavitvah. Kulturno delovanje društva se kaže v organizaciji obiskov razstav,
strokovnih ekskurzij, predavanj in drugih dogodkov. Velik poudarek daje društvo povezovanju institucij s področja kulturne dediščine: knjižnice, arhivi, muzeji, ter širšemu
medkulturnemu sodelovanju s spodbujanjem povezovanja različnih kulturnih, znan173

stvenih in raziskovalnih ustanov. Z omogočanjem predstavitev doktorskih in magistrskih del spodbuja in promovira znanstvenoraziskovalno delo svojih članov. Delovanje
društva je vseskozi javno in pregledno, za kar skrbi z rednim in stalnim obveščanjem
prek sodobnih medijskih poti, vzdrževanjem svoje spletne strani, spletnega dnevnika
in strani na Facebooku.
Za njegovo dolgoletno uspešno delo mu Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
podeljuje Čopovo plaketo za leto 2015.
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ČOPOVA PLAKETA 2015
HERVIS šport in moda d. o. o.

(foto: Milan Štupar)

Hervis je mednarodno podjetje z več kot štiridesetletno tradicijo. V Sloveniji se je podjetje pojavilo leta 1997. Prva trgovina je bila odprta na Viču v Ljubljani, do danes pa je
podjetje s šestnajstimi prodajnimi mesti postalo največja in vodilna veriga trgovin za
prodajo športne opreme ter oblačil za šport in prosti čas v Sloveniji. Podjetje Hervis si
med drugim prizadeva za zdrav razvoj otrok in kvalitetno preživljanje prostega časa,
zato ga je Mestna knjižnica Ljubljana leta 2011 povabila k sodelovanju pri poletnem
bralnem projektu za otroke, in sicer kot glavnega donatorja nagrad. V Mestni knjižnici
Ljubljana menijo, da sodelovanje z zunanjimi partnerji z različnih področij – tako javnih kot zasebnih, bogati ponudbo za uporabnike knjižnice in pripomore k prepoznavnosti tako enih kot drugih v okolju. V podjetju Hervis so se z veseljem odzvali povabilu
in tako letos že peto leto podarili glavne nagrade vsem osmim slovenskim splošnim
knjižnicam, ki izvajajo projekt Poletavci – poletni bralci v organizaciji Mestne knjižnice
Ljubljana. Nagrade so šle vsako leto v roke otrok, ki so sodelovali pri projektu in so bili
tako na poseben način nagrajeni za branje in sodelovanje.
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Hervis šport in modo d. o. o. prepoznavamo kot podjetje, ki se je v zadnjih petih
letih sodelovanja izkazalo kot zanesljiv partner in je aktivno podprlo prizadevanja
splošnih knjižnic pri širjenju bralne kulture med otroki, zato mu Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo plaketo.
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