Prejemnica Čopove diplome za leto 2017 je

MAJA LOGAR
(Mariborska knjižnica)

Utemeljitev
Bibliotekarska specialistka Maja Logar ima 20 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti.
Leta 2000 je prevzela vodenje službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici. S poglobljenim
strokovnim delom in izjemno tankočutnostjo vpliva na oblikovanje kriterijev vrednotenja
mladinske literature, tudi v procesu klasifikacije, in jo skuša približati mlademu bralcu. Tega,
v skladu z izhodišči službe za mlade bralce, postavlja v središče pri izvedbi najrazličnejših
oblik dejavnosti, ki jih povezuje s promocijo knjižnične zbirke in značilnostmi lokalnega
okolja.
Njeno delovanje ni omejeno samo na lokalno okolje, ampak je izrazito naravnano v
nacionalno delovanje in povezovanje. Aktivna je pri načrtovanju in realizaciji projektov na
nacionalnem nivoju, pri čemer sta v ospredju projekta Pravljični večeri za odrasle in Pravljični
dan s pravljično šolo. Pravljična šola predstavlja inovativen prispevek pri strokovnem
usposabljanju mladinskih knjižničarjev. Zasnova Pravljične šole je praktična nadgradnja
temeljnih izhodišč službe za mlade bralce in prepoznavanje pomanjkanja organiziranega
strokovnega usposabljanja in prepletanja dobrih praks za določen profil knjižničarjev.
Maja Logar je vsa leta razvijala smernice za razvoj mladinskega knjižničarstva v Mariborski
knjižnici, pri čemer je sledila sodobnim strokovnim trendom, te pa prenašala v širši slovenski
prostor. Aktivno je sodelovala pri oblikovanju Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS,
kjer je bila v zadnjih dveh mandatnih obdobjih tudi članica Izvršnega odbora te sekcije. Tesno
je tudi njeno sodelovanje s Sekcijo za šolske knjižnice pri ZBDS, s Pionirsko – centrom za
mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, z Društvom Bralna
značka Slovenije, Prežihovo bralno značko ter s študijsko skupino šolskih knjižničarjev pri
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.
Majo Logar odlikuje odlično in poglobljeno poznavanje mladinske literature in mladinskega
knjižničarstva, kar potrjuje tudi njeno aktivno sodelovanje v žiriji za nagrado Večernica in v
uredništvu revije Otrok in knjiga ter sodelovanje pri izvedbi študijskih vsebin za mladinsko
književnost s poudarkom na mladinskem knjižničarstvu na Univerzi v Mariboru.
Njena visoka strokovna usposobljenost se zrcali tudi v dveh zbornikih. Sedi, povem ti eno
pravljico, je plod sodelovanja Maje Logar z Ljobo Jenče. Drugi zbornik, Splet znanja in
domišljije: zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru: 1953–2003, pa
je nastajal raziskovalno, pri čemer je Maja Logar kot urednica zbornika tesno sodelovala z
nekdanjo direktorico Mariborske knjižnice Darjo Kramberger in drugimi mariborskimi

knjižničarji, v njem pa podala izostren pogled na mladinsko knjižničarstvo v Mariboru v
obdobju 50-ih let. Zbornika predstavljata temeljni in unikatni deli za področje mladinskega
knjižničarstva in proučevanja umetnosti pripovedovanja v nacionalnem prostoru.
Za neprecenljiv prispevek k razvoju mladinskega knjižničarstva ji Komisija za Čopove diplome,
Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo diplomo za leto 2017.
Iskreno čestitamo!

