Čopovo priznanje za leto 2012 prejme:
Janja Turk, Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Janja Turk je 33 delovnih let preživela v knjižnici Oddelka za geografijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, najprej kot bibliotekarka, od leta 1989 pa je knjižnico tudi
vodila. Posebno področje delovanja Janje Turk predstavljajo bibliografije, tako vidnejših
geografov kot univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. V monografskih in serijskih
publikacijah je objavila številne pregledne bibliografije za Slovenijo in dežele nekdanje
Jugoslavije, osebne bibliografije v revijah in spominskih zbornikih, posebej obsežni pa sta
tudi dve bibliografiji strokovnih časopisov Geografski vestnik (za leto 1925 – 1995) in
geografski obzornik (1954 – 1985). Poleg navedena je pripravila številne prikaze ob izidu
različnih strokovnih revij s področja nekdanje Jugoslavije.
Izredno uspešno je delovala na področju nabave gradiva v knjižnici oddelka za geografijo
Filozofske fakultete, ki je neke vrste matična knjižnica za geografijo v slovenskem
prostoru. Kontinuirano je skrbela za zamenjavo gradiva z različnimi ustanovami , inštituti
in posamezniki, ki so v zameno pošiljali dragoceno gradivo s področja geografije. Ob 80letnici ustanovitve Oddelka za geografijo Filozofske fakultete je pripravila posebno
razstavo. Vseskozi je namenjala posebno skrb popularizaciji geografske stroke v
knjižnične in bibliografske namene.
V času delovanja na Filozofski fakulteti je aktivno sodelovala s kolegi knjižničarji iz drugih
oddelkov, jim s svojim bogatim strokovnim znanjem pomagala pri pripravi različnih
bibliografij ter razreševanju najrazličnejših problemov v zvezi z zbiranjem statističnih
podatkov, obdelavi gradiva in pravilnikov. V dolgoletni karieri je bila članica več delovnih
skupin Osrednje humanistične knjižnice, posebej dragocen je njen prispevek v delu
delovne skupine za statistiko, pravilnikov in delovne načrte, ki jo je več let tudi vodila.
Vseskozi si je prizadevala za ureditev statusa bibliotekarjev v visokošolskih knjižnicah.
Za njeno dolgoletno izjemno uspešno delo visokošolske knjižničarke in z željo, da bi svoje
bogate izkušnje in znanje tudi v pokoju še naprej posredovala mlajšim kolegom, Komisija
za Čopove diplome in Čopova priznanja podeljuje Janji Turk Čopovo priznanje za leto
2012.

