Na podlagi Pravilnika o podeljevanju Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket (v
nadaljevanju Pravilnik), sprejetega na občnem zboru
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza), dne 13. maja 2014 ter dopolnitev
Pravilnika, sprejetega na občnem zboru Zveze dne 17. maja 2019,
objavlja Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete naslednji

RAZPIS ZA PODELITEV ČOPOVIH DIPLOM, ČOPOVIH PRIZNANJ IN ČOPOVIH PLAKET
ZA LETO 2019
Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete so najvišje državne nagrade za izjemne
uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku
knjižničarske stroke.
Čopova diploma se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je
širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke. Čopove diplome se podeljujejo
posameznikom, ki so člani rednih ali pridruženih članov Zveze.
Čopovo priznanje se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za
posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske
stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti. Čopova priznanja se podeljujejo
posameznikom, ki so člani rednih članov Zveze, rednim članom Zveze ter pridruženim članom Zveze.
Čopova plaketa se podeli organizacijam, ki podpirajo delovanje Zveze in njenih članov oziroma imajo
posebne zasluge za popularizacijo in napredek knjižničarske stroke (sponzorjem, donatorjem,
društvom, ustanovam ipd.).
Čopovo diplomo lahko posameznik prejme le enkrat, Čopovo priznanje in Čopovo plaketo pa lahko
posameznik ali organizacija prejmeta tudi večkrat.
Predlagatelje prosimo, da so še posebej pozorni na 12. in 13. člen Pravilnika o podeljevanju Čopovih
diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket. Kandidate za Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in
Čopovo plaketo lahko Komisiji za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete predlagajo
redni in pridruženi člani Zveze, knjižnice ter druge organizacije s področja knjižničarstva. Kandidate
lahko predlaga tudi strokovni odbor Zveze. Predlogu je potrebno priložiti tudi vso potrebno spremno
dokumentacijo, ki je določena v 13. členu Pravilnika ter navedena na priloženih obrazcih.

Kandidati za prejem Čopove diplome morajo izpolnjevati najmanj dva od naslednjih kriterijev:
 prispevek kandidata h krepitvi profesionalne zavesti knjižničarjev ter družbenega položaja in
ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke, ki se izkazuje z njegovim aktivnim
delovanjem v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, njenih rednih ali pridruženih članih
oziroma drugih organizacijah s področja knjižnične dejavnosti v Sloveniji in tujini;









prispevek kandidata k razvoju bibliotekarske znanosti, ki se izkazuje z njegovimi dosežki na
področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in objavljanja strokovnih in znanstvenih
prispevkov;
prispevek kandidata k razvoju strokovne usposobljenosti knjižničarjev in informacijske
pismenosti prebivalstva, ki se izkazuje z njegovim sodelovanjem v izobraževanju knjižničarjev
in uporabnikov knjižnic;
prispevek kandidata k razvoju in afirmaciji knjižnic, ki se izkazuje z njegovim uspešnim delom
na področju vodenja in razvoja knjižnice oziroma knjižničnih storitev ter njihove promocije v
lokalnem in širšem okolju;
prispevek kandidata k razvoju knjižničnega sistema in knjižničnih mrež, ki se izkazuje z
njegovim sodelovanjem pri pripravi strokovnih osnov za razvoj sistema in mrež ter
spodbujanjem partnerstev in povezovanja na državni ali mednarodni ravni.

Predlogi za podelitev Čopove diplome morajo izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca v
daljšem časovnem obdobju. V opredelitvi predlogov in pri upoštevanju kriterijev za izbor nagrajenca
morajo posamezne aktivnosti zajemati najmanj 15 letno obdobje dejavnosti predlaganega kandidata.
Predlagatelj poda predlog kandidata za nagrado na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Kandidati za prejem Čopovega priznanja morajo izpolnjevati najmanj dva od naslednjih kriterijev:
 prispevek kandidata h krepitvi položaja in k spodbujanju razvoja knjižnic, ki se izkazuje z
doseganjem vidnih strokovnih dosežkov na področju organizacije, vodenja in evalvacije
knjižnice ter njene promocije v lokalnem in širšem okolju;
 prispevek kandidata k razvoju knjižnične dejavnosti, ki se izkazuje z uvajanjem inovacij in
izboljšav v delovno okolje, delovne postopke in delovne procese knjižnice;
 prispevek kandidata k razvoju knjižničnih storitev, ki se izkazuje z razvijanjem in uvajanjem
učinkovitih in uporabnikom prijaznih storitev ter zagotavljanjem pogojev za njihovo uporabo;
 prispevek kandidata k dvigu informacijske pismenosti prebivalstva, ki se izkazuje z uvajanjem
sodobnih oblik in načinov informacijskega opismenjevanja;
 prispevek kandidata h krepitvi sodelovanja in povezovanja zaposlenih v knjižničarstvu, ki se
izkazuje z organizacijo in izvedbo skupnih projektov, strokovnih srečanj;
 prispevek kandidata h krepitvi položaja knjižničarjev, ki se izkazuje z aktivnim zastopanjem
družbenih in profesionalnih interesov zaposlenih v knjižničarstvu v lokalnem in širšem okolju
ter zavzemanjem za njihovo profesionalno integriteto.
Predlog za podelitev nagrade mora izkazati dejavnost in dosežke predlaganega nagrajenca v
časovnem obdobju najmanj zadnjih petih let pred objavo razpisa.
Predlagatelj poda predlog kandidata za nagrado na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Kandidati za prejem Čopove plakete morajo izpolnjevati najmanj dva od naslednjih kriterijev:
 prispevek k razvoju knjižnične dejavnosti, ki se izkazuje z uvajanjem inovacij in izboljšav v
delovno okolje, delovne postopke in delovne procese knjižnice v sodelovanju s knjižnicami;
 podpora prizadevanjem k razvoju knjižničnih storitev, ki se izkazuje z razvijanjem in
uvajanjem učinkovitih in uporabnikom prijaznih storitev ter zagotavljanjem pogojev za
njihovo uporabo v sodelovanju s knjižnicami;
 prispevek k dvigu informacijske pismenosti prebivalstva, ki se izkazuje z uvajanjem sodobnih
oblik in načinov informacijskega opismenjevanja;
 prispevek h krepitvi sodelovanja in povezovanja zaposlenih v knjižničarstvu, ki se izkazuje z
organizacijo in izvedbo skupnih akcij,
 večletno sponzoriranje (najmanj 2 leti) delovanja Zveze ali njenih posameznih akcij.
 donatorstvo (najmanj 2 leti).
Predlogi za podelitev Čopove plakete morajo izkazati prispevek predlaganega nagrajenca v daljšem
časovnem obdobju.
Predlagatelj poda predlog kandidata za nagrado na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.
Kandidati za Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in Čopovo plaketo se ne morejo predlagati sami. V
primeru nejasnosti se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika.
Predloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS – ČOPOVE
NAGRADE 2019« najkasneje do 13. septembra 2019 na naslov:
ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete
Mira Petrovič, predsednica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete si pridržuje pravico, da nepopolnih
vlog ne obravnava. Komisija odloči o izbiri kandidatov v roku 30 delovnih dni po poteku razpisa,
predsednik Komisije pa o izbiri obvesti Upravni odbor Zveze najkasneje 30 dni pred predvidenim
datumom podelitve. Upravni odbor Zveze obvesti prejemnike o nagradah najmanj 15 dni pred
izročitvijo le teh.
Čopove nagrade bodo podeljene predvidoma 20. decembra 2019.
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete,
predsednica: Mira Petrovič

Priloge:




Predlog za Čopovo diplomo
Predlog za Čopovo priznanje (posameznik, organizacija)
Predlog za Čopovo plaketo

KOMISIJA ZA ČOPOVE DIPLOME, ČOPOVA PRIZNANJA IN ČOPOVE PLAKETE

KANDIDAT ZA ČOPOVO DIPLOMO
Čopova diploma se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je
širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke. Čopovo diplomo lahko prejme
posameznik, ki je član rednega ali pridruženega člana Zveze.
predlagatelj (naziv in naslov):
kandidat (ime in priimek):
zaposlen v/na (naziv ustanove):
naslov ustanove:
delovno mesto:
stalni naslov :
član društva bibliotekarjev (naziv društva):
od leta:
plačana članarina za leta 2017, 2018 in 2019*

 DA

 NE

* podatek izpolni le redni član Zveze; če je predlagatelj pridružen član Zveze, knjižnica ali druga organizacija s področja
knjižničarstva, si podatek uradno pridobi Komisija

kontaktni podatki:
telefon: ______________ faks: ______________ e-pošta: _________________________________
Osebni podatki o kandidatu bodo uporabljeni za potrebe vodenja postopka izbora nagrajenca, in sicer v skladu z
zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

SPREMNA DOKUMENTACIJA:

1. kratek življenjepis z opisom strokovnega udejstvovanja kandidata in njegovo bibliografijo,
2. opis kandidatovih dosežkov z utemeljitvijo njihovega vpliva na lokalno oziroma širšo strokovno in
družbeno javnost,
3. obrazložitev, iz katere je razvidno v kolikšni meri kandidat ustreza razpisnim kriterijem (razvidno
mora biti izpolnjevanje posameznih kriterijev).

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe predlagatelja:

KOMISIJA ZA ČOPOVE DIPLOME, ČOPOVA PRIZNANJA IN ČOPOVE PLAKETE

KANDIDAT ZA ČOPOVO PRIZNANJE - posameznik
Čopovo priznanje se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za
posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske
stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti.
Čopovo priznanje lahko prejmejo posamezniki, ki so člani rednih članov Zveze, redni člani Zveze ter
pridruženi člani Zveze.
predlagatelj (naziv in naslov):
kandidat (ime in priimek):
zaposlen v/na (naziv ustanove):
naslov ustanove:
delovno mesto:
stalni naslov :
član društva bibliotekarjev (naziv društva):
od leta:
plačana članarina za leta 2017, 2018 in 2019*

 DA

 NE

* podatek izpolni le redni član Zveze; če je predlagatelj pridružen član Zveze, knjižnica ali druga organizacija s področja
knjižničarstva, si podatek uradno pridobi Komisija

plačana članarina za leto 2018

 DA

 NE

kontaktni podatki:
telefon: ______________ faks: ______________ e-pošta: _________________________________
Osebni podatki o kandidatu bodo uporabljeni za potrebe vodenja postopka izbora nagrajenca, in sicer v skladu z
zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

SPREMNA DOKUMENTACIJA:

1. kratek življenjepis z opisom strokovnega udejstvovanja kandidata in njegovo bibliografijo,
2. opis kandidatovih dosežkov z utemeljitvijo njihovega vpliva na lokalno oziroma širšo strokovno in
družbeno javnost,
3. obrazložitev, iz katere je razvidno v kolikšni meri kandidat ustreza razpisnim kriterijem (razvidno
mora biti izpolnjevanje posameznih kriterijev).
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe predlagatelja:

KOMISIJA ZA ČOPOVE DIPLOME, ČOPOVA PRIZNANJA IN ČOPOVE PLAKETE

KANDIDAT ZA ČOPOVO PRIZNANJE - organizacija
Čopovo priznanje se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za
posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske
stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti.
Čopovo priznanje lahko prejmejo posamezniki, ki so člani rednih članov Zveze, redni člani Zveze ter
pridruženi člani Zveze.
predlagatelj (naziv in naslov):
predlagani kandidat - društvo oz. organizacija (uradni naziv):
naslov društva oz. organizacije:
odgovorna oseba društva oz. organizacije:
društvo oz. organizacija je redni ali pridruženi član Zveze bibliotekarskih društev Slovenije:
 DA

 NE

kontaktni podatki:
telefon: ______________ faks: ______________ e-pošta: _________________________________
SPREMNA DOKUMENTACIJA:

1. opis kandidatovih dosežkov z utemeljitvijo njihovega vpliva na lokalno oziroma širšo strokovno in
družbeno javnost,
2. obrazložitev, iz katere je razvidno v kolikšni meri kandidat ustreza razpisnim kriterijem (razvidno
mora biti izpolnjevanje posameznih kriterijev).

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe predlagatelja:

KOMISIJA ZA ČOPOVE DIPLOME, ČOPOVA PRIZNANJA IN ČOPOVE PLAKETE

KANDIDAT ZA ČOPOVO PLAKETO
Čopovo plaketo se podeli za enkratne dosežke tistim podpornikom (sponzorjem, donatorjem,
društvom, ustanovam ipd.) Zveze, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo in podpirajo delovanje Zveze in
njenih članov, oziroma imajo posebne zasluge za popularizacijo in napredek knjižničarske stroke.
predlagatelj (naziv in naslov):
predlagani kandidat - društvo oz. organizacija (uradni naziv):
naslov društva oz. organizacije:
odgovorna oseba društva oz. organizacije:
društvo oz. organizacija je redni ali pridruženi član Zveze bibliotekarskih društev Slovenije:
 DA

 NE

kontaktni podatki:
telefon: ______________ faks: ______________ e-pošta: _________________________________
SPREMNA DOKUMENTACIJA:

1. opis kandidatovih dosežkov z utemeljitvijo njihovega vpliva na lokalno oziroma širšo strokovno in
družbeno javnost,
2. obrazložitev, iz katere je razvidno v kolikšni meri kandidat ustreza razpisnim kriterijem (razvidno
mora biti izpolnjevanje posameznih kriterijev).

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe predlagatelja:

