Prejemnica Čopove diplome za leto 2016 je

mag. TATJANA LIKAR
(Ministrstvo za kulturo)

Utemeljitev
Nižja bibliotekarska svetnica Tatjana Likar je magistrica bibliotekarskih znanosti. Že
več kot trideset let opravlja izredno pomembno delo na različnih področjih knjižničnega
sistema in v različnih okoljih, tako na mednarodni kot državni ravni ter tudi v lokalnem
okolju.
Delovne izkušnje je pridobila z delom v specialni ter nacionalni knjižnici, in sicer na
področju medknjižnične izposoje ter republiške matične službe za specialne knjižnice. Kot
sistemski knjižničar je razvijala, izboljševala organizacijo in način dela ter vsebino delovnih
področij. Pridobila je tudi dovoljenje za vzajemno katalogizacijo. Od leta 2003 je zaposlena
na Ministrstvu za kulturo za področje knjižnične dejavnosti. Ves čas izkazuje izjemno
sposobnost povezovanja in vključevanja ključnih strokovnih akterjev pri iskanju strokovnih
rešitev glede upravnih postopkov za potrebe posodobitev zakonskih dokumentov, ki
prestavljajo izhodišče za izvajanje knjižnične dejavnosti v okviru javne službe pod okriljem
državne uprave. Prizadeva si za rešitve, ki prispevajo k razvoju in delovanju knjižničnega
sistema Slovenije in k njegovi povezanosti s sorodnimi sistemi, ter za dostopnost kvalitetnih
knjižničnih storitev za vse prebivalce.
Tatjana Likar je strokovno zavzetost izkazovala z mentorstvom, recenzijami, številnimi
objavami, predavanji, s sodelovanjem ali vodenjem projektov, delovnih skupin in komisij. Bila
je članica različnih delovnih skupin, članica Sveta članic COBISS, Upravnega odbora IZUM,
Sveta Narodne in univerzitetne knjižnice, Svetovalnega odbora Nacionalnega sveta za
knjižnično dejavnost in ocenjevalka vlog pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
Aktivno deluje v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in sodeluje z Združenjem splošnih
knjižnic ter na ta način prispeva h krepitvi profesionalne zavesti knjižničarjev, družbenega
položaja in ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke. Na strokovnih dogodkih
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije sodeluje z referati in v razpravah.
Vsebinski pregled njenih objav kaže sistemsko usmeritev knjižničarstva. Njeni
prispevki so pomembno vplivali na razvoj bibliotekarske znanosti, v še večji meri pa na
razmišljanje knjižničarjev v strokovnem okolju.

Znanja in izkušnje, ki jih je pridobivala na različnih področjih knjižnične dejavnosti, so podlaga
za njeno izjemno kvalitetno ter poglobljeno poznavanje in razumevanje stroke ter delovanja
knjižnic. S svojim delom je prispevala k ugledu in napredku knjižničarske stroke, zato ji
knjižničarska srenja izkazuje veliko zaupanje. Njena vizija razvoja je, da le visoko strokovno
usposobljen kader lahko skrbi za kakovostno izvedbo knjižnične javne službe, prinese
pozitivne učinke knjižnic vsem prebivalcem in ima pozitiven učinek na lokalnem in državnem
nivoju.
Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke
ter njen prispevek k razvoju in afirmaciji knjižnic ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
podeljuje Čopovo diplomo za leto 2016.

