
 

 

 

Čopovo priznanje za leto 2012 prejme: 

 

Mojca Gomboc, Mariborska knjižnica 

 

Mojca Gomboc je »potujoča knjižničarka«. Zaveda se poslanstva knjižnice na kolesih, zato 

delo na bibliobusu vseskozi plemeniti z osebno noto in ustvarja mostove do bralcev na 

način, ki presega službene dolžnosti. 

 

V Mariborski knjižnici je zaposlena od leta 1988, od tega leta je tudi članica Društva 

bibliotekarjev Maribor. Za njeno strokovno delo je značilna velika povezanost z lokalnim 

okoljem in prebivalci v občinah, kjer ima bibliobus Mariborske knjižnice postajališča. K 

vsem aktivnostim zna neprisiljeno pritegniti sodelavce bibliobusa, tako da ekipa 

bibliobusa že leta prizadevno promovira poslanstvo celotne Mariborske knjižnice.  

 

Bibliobus prinaša knjižnično gradivo in informacije v kraje, kjer ni stacionarne enote 

knjižnice in pogosto tudi nobene druge kulturne ponudbe. Tega se Mojca Gomboc dobro 

zaveda in se neumorno trudi, da bi bile storitve bibliobusa bralcem čim bolj prijazne. 

Sodobno tehnologijo je zato razumela kot pomembno orodje pri vsakdanjem delu 

knjižničarja. Tudi po njeni zaslugi je bil mariborski bibliobus med prvimi, ki je uvedel 

avtomatizirano izposojo in prvi, na katerem je bilo leta 1997 omogočeno avtomatsko 

usklajevanje podatkov s centralnim strežnikom. Leta 2001 je bibliobus Mariborske 

knjižnice sodeloval na srečanju evropskih potujočih knjižnic v Tilburgu na Nizozemskem, 

kjer je prejel prvo nagrado in naziv Bibliobus leta 2001. 

 

Mojca Gomboc je aktivna članica Društva bibliotekarjev Maribor in članica sekcije za 

potujoče knjižnice pri ZBDS od njene ustanovitve leta 1996. Sodeluje pri organizaciji 

bienalnih posvetovanj, festivala bibliobusov in pri izmenjavi znanj in izkušenj s hrvaškimi 

kolegi. Bila je med pobudniki in soustanovitelji Stepišnikovega sklada, od leta 2009 pa je 

predsednica upravnega odbora tega sklada.  

 

Mojca Gomboc s svojim trudom na področju potujočega knjižničarstva krepi družbeni 

pomen splošnih knjižnic in mu daje smisel s tem, ko tudi prebivalcem manjših in bolj 

odmaknjenih okolij omogoča enakopraven dostop do knjižničnega gradiva in informacij. 

Za njen dolgoletni trud in z željo, da ji tudi v prihodnjih letih entuziazma ne bi zmanjkalo, 

Komisija za Čopove diplome in Čopova priznanja  podeljuje Mojci Gomboc Čopovo 

priznanje za leto 2012.   


