Prejemnica Čopove diplome za leto 2017 je

mag. DARJA LAVRENČIČ VRABEC
(Mestna knjižnica Ljubljana)

Utemeljitev
Mag. Darja Lavrenčič Vrabec, diplomirana slovenistka in bibliotekarka, se je z mladinskim
knjižničarstvom srečala leta 1986 kot študentka na delu v Pionirski knjižnici, enoti Knjižnice
Otona Župančiča, kjer se je dobro leto kasneje zaposlila kot informatorka. Delo na izposoji in
sodelovanje s kolegi, kot so bili Saša Vegri, Dane Zajc, Vojko Zadravec, Breda Mahkota, Tanja
Pogačar in Silva Novljan, jo je uvedlo v jedro strokovne problematike mladinskega
knjižničarstva. Kasneje je prevzela vodenje Pionirske knjižnice, od združitve ljubljanskih
splošnih knjižnic pa opravlja delo vodje Pionirske – centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo ter vodje Oddelka za otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani.
Magistrski naslov je pridobila z magistrskim delom Tabuji v slovenski mladinski prozi.
Verjetno ni slovenskega knjižničarja, bibliotekarja, založnika in podpornika knjižnic, ki bi ne
poznal Darje Lavrenčič Vrabec in njenega doprinosa k slovenski mladinski književnosti in
knjižničarstvu. V svoji 30-letni strokovni karieri kontinuirano gradi in sodeluje pri
Priporočniku za branje kakovostnih mladinskih knjig kot urednica in vodja uredniškega
odbora Priročnika; pri Strokovnih sredah, kjer je nepogrešljiva vodja, koordinatorka in
predavateljica; pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, kjer deluje kot članica
delovne skupine muzealcev in bibliotekarjev ter kot avtorica posameznih vsebinskih sklopov.
S pripravo vsakoletne bralno-spodbujevalne akcije ob 2. aprilu, mednarodnemu dnevu knjig
za otroke, skupaj s Slovensko sekcijo IBBY skrbi za promocijo mladinske književnosti med
mladimi bralci. Strokovno sodeluje pri izboru in pripravi razstave »Bologna po Bologni«, ki jo
s knjigarno Konzorcij ter Slovensko sekcijo IBBY uspešno pripravlja že 25 let. S sodelavci
Pionirske je strokovno domislila in izpeljala novo postavitev leposlovnega gradiva za otroke
in mladino, ki so jo prevzeli vsi mladinski oddelki v Mestni knjižnici Ljubljana. Pred časom je
skupaj s sodelavci sprožila tudi javni apel o primanjkljaju kakovostnih izvirno slovenskih
poučnih knjig, saj je Pionirska edina ustanova v slovenskem prostoru, ki s priznanjem Zlata
hruška opozarja na pomen kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig za otroke in mladino.
Omenjeno priznanje Zlata hruška je plod dolgoletnega dela z vrednotenjem otroške in
mladinske literature ter je postalo prepoznavna in želena znamka med založniki in bralci.

Ob vseh naštetih projektih, sodelovanjih ter obsežni bibliografiji in dolgem seznamu
izvedenih predavanj, Darjo Lavrenčič Vrabec odlikujejo izjemne osebnostne lastnosti in
strokovne sposobnosti, zaradi katerih jo vabijo v mnoge odbore, komisije in žirije.
Magistrico Darjo Lavrenčič Vrabec lahko v sodobnem jeziku poimenujemo kar legenda
mladinske književnosti in knjižničarstva. Za izjemen doprinos k razvoju knjižnične dejavnosti
ter prispevek k dvigu ugleda slovenskih splošnih knjižnic in krepitvi položaja knjižničarjev ji
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo diplomo
za leto 2017.
Iskreno čestitamo!

