Čopovo priznanje za leto 2012 prejme:
Vojko Konrad Zadravec; Mestna knjižnica Ljubljana
Vojko Konrad Zadravec se pot v knjižničarstvo pričel leta 1982, ko se je zaposlil v Pionirski
knjižnici in postal član Društva bibliotekarjev Ljubljana. Svojo radovednost je usmeril v
dejavnosti za mlade bralce in iskanje odgovorov na strokovna vprašanja, vezana na
otroke. V času vodenja Pionirske knjižnice) je ponovno uvedel »Strokovne srede«, s
sodelavci pa se je intenzivneje angažiral za formalno uveljavitev Pionirske knjižnice kot
osrednjega centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Aktivno je sodeloval pri
ustanovitvi Slovenske sekcije IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko književnost), pri
ustanovitvi in urejanju revije Šolska knjižnica ter pri sprejetju in izvedbi Mednarodnega
knjižnega kviza.
Njegov izvirni projekt Planetarij sporočil iz leta 1991 je nedvomno dosežek, ki vpliva na
širšo strokovno in družbeno javnost., Zasnoval je Malo knjižnico, spletno bazo podatkov
za mladinske knjige, ki danes služi izdelavi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih
knjig in tudi drugim analizam na področju mladinske književnosti, hkrati pa z bazo
podatkov podpira spletno aplikacijo Moja najljubša knjiga, s katero mladi bralci iz Slovenije
in zamejstva vsako leto izbirajo svojo najljubšo knjigo. Po ustanovitvi Mestne knjižnice
Ljubljana je aktivno sodeloval pri projektu nove postavitve mladinskega leposlovja po
bralnih perspektivah. Svoj pečat pusti vsako leto tudi pri pripravi simpozija ob
praznovanju 2. aprila – mednarodnega dneva knjig za otroke.
Vojko Konrad Zadravec je avtor izvirnih projektov, avtor številnih strokovnih člankov in
prispevkov, soavtor poučnega animiranega filma za otroke ter didaktične igre. Pojavlja se
tudi v vlogi urednika, sourednika ter člana strokovnega odbora. Spekter njegovega dela
je zelo širok in številčen in ga je moč čutiti daleč izven njegovega delovnega okolja,
Za 30-letno angažiranje Vojka Konrada Zadravca v mladinskem knjižničarstvu je značilna
njegova misel stalnica, da je knjižnica že sama po sebi knjiga, ki vsebuje največ
svobodomiselnosti, demokratičnosti in univerzalnosti. Za njegovo dolgoletno izjemno
uspešno delo mladinskega knjižničarja in z željo, da bi svoje bogate izkušnje in znanje še
naprej posredoval v širši prostor, Komisija za Čopove diplome in Čopova priznanja
podeljuje Vojku Konradu Zadravcu Čopovo priznanje za leto 2012.

