
 

 

 

 

Prejemnica  Čopove diplome za leto 2012 je 

Zlatka Rabzelj, Ministrstvo za obrambo RS 
 

 

Zlatka Rabzelj je v svojem 32-letnem bibliotekarskem delu pokazala izjemne dosežke, 

najprej na začetku svoje kariere v splošni knjižnici, še posebej pa s profesionalnim delom 

pri postavitvi prve specialne vojaške knjižnice v samostojni Sloveniji. Izjemen je njen 

prispevek pri afirmaciji specialne knjižnice v vojaškem območju, rezultat njenega vodenja 

je tudi organiziranost knjižnice kot samostojne organizacijske enote znotraj Ministrstva za 

obrambo.  

Zlatka Rabzelj je začela knjižničarsko leta 1979 v knjižnici Jožeta Mazovca v Ljubljani. Leta 

1985 je pripravila specialistično nalogo Avtomatizacija v knjižnicah in si s tem pridobila 

naziv specialistka bibliotekarstva. 

Nato jo je strokovna pot odpeljala drugam in leta 1993 se je zaposlila na Ministrstvu za 

obrambo kot vodja knjižnice v takratnem izobraževalnem centru. Uspela je razviti 

specialno vladno knjižnico in njen sistem od začetne stopnje do vpisa v razvid knjižnic. 

Dosegla je tudi vstop knjižnice v sistem COBISS. Proces vzpostavitve sistema klasične 

knjižnice je bil realiziran leta 2002 in postavljeni so bili temelji za knjižnično informacijski 

sistem ministrstva za obrambo. Danes Knjižnično-informacijski center opravlja svojo 

knjižnično in informacijsko vlogo skladno s strokovnimi knjižničnimi standardi, s 

strokovno usposobljenim kadrom in s knjižnično zbirko, ki šteje okoli 32.000 enot pri tem 

funkcionalno podpira upravni in vojaški del ministrstva za obrambo. 

V 19-letnem obdobju na obrambnem ministrstvu je vzpostavila knjižnično-informacijski 

sistem z osrednjo knjižnico, centralizirala celotno nabavo in strokovno obdelavo 

knjižničnega gradiva v Cobissu, uvedla informacijsko opismenjevanje v večino programov 

vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Razvila je Digitalno knjižnico MORS, ki je osnova 

in pogoj za e-izobraževanje študentov vojaških šol in usposabljanje profesionalne vojske, 

ki se lahko tako izobražuje tudi na misijah.  



 

 

 

S svojo prisotnostjo je zaznamovala tudi Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, in sicer 

kot predsednica Sekcije za specialne knjižnice, v uredniškem svetu revije Knjižnica in kot 

članica programskih in organizacijskih odborov tematskih posvetovanj. 

Da so znanje, osebna volja, prodornost in sposobnosti pri Zlatki Rabzelj v odličnem 

sozvočju, so spoznali njeni sodelavci in vsi, ki so z njo sodelovali. 

Komisija za Čopove diplome in Čopova priznanja Zlatki Rabzelj za izredno pomembno 

življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in je pomembno 

prispevalo k ugledu in napredku knjižnične stroke podeli Čopovo diplomo za leto 2012. 

 


