
 

 
 

Prejemnica Čopove diplome za leto 2016 je 

mag. BREDA PODBREŽNIK VUKMIR 
(Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik) 

 

Utemeljitev 

 

Nižjo bibliotekarsko svetnico in magistrico bibliotekarskih znanosti Bredo Podbrežnik 

Vukmir je knjižničarstvo zaznamovalo že v srednji šoli, ko je delovala v knjižnici tedanjega 

Delavsko prosvetnega društva Svoboda na Duplici, in usmerilo njeno poklicno pot. Leta 1993 

je prevzela vodenje Matične knjižnice Kamnik, danes Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. S 

številnimi inovativnimi projekti, kot so Kamniške pravljične poti in pravljično-pripovedovalski 

festival, skupaj s sodelavci skrbi za oživljanje kamniških ljudskih pravljic in povedk, krepi 

zavest o kulturni dediščini ter vzpostavlja sinergijo z lokalnimi kulturnimi društvi. Breda 

Podbrežnik Vukmir ima posluh za potrebe in želje uporabnikov. Tako je tudi po njeni zaslugi 

leta 1997 začela delovati potujoča knjižnica, leta 2005 Krajevna knjižnica Komenda, leta 2010 

pa Krajevna knjižnica Šmarca, kar je pomemben prispevek pri širitvi knjižnične mreže. Pod 

njenim vodstvom je knjižnica leta 2009 prejela certifikat kakovosti ISO 9001. 

Ves čas skrbno sledi polemikam, analizam in rezultatom na knjižničarskem in 

knjigotrškem področju ter v dialogu s sodelavci odkriva nove priložnosti delovanja splošnih 

knjižnic. Ima več kot 20-letne izkušnje z organiziranjem in vodenjem kulturnih in drugih 

prireditev z namenom promocije knjižnice in bralne kulture, s poudarkom na 

bibliopedagoških vsebinah za sistematično vzgojo šolarjev v samostojne uporabnike knjižnic.  

Ob svojem rednem delu se je s svojo aktivnostjo uveljavila tudi v Zvezi bibliotekarskih 

društev Slovenije. Leta 2005 je prevzela vodenje Sekcije za splošne knjižnice. Sicer 

utečenemu delu Sekcije je v osmih letih vodenja in dveh letih delovanja v izvršnem odboru 

dodala prepoznavnost med stanovskimi kolegi.  

Breda Podbrežnik Vukmir pogosto predava na domačih in mednarodnih strokovnih 

srečanjih. S svojo dejavnostjo aktivno prispeva k promociji dejavnosti splošnih knjižnic in k 

širjenju zavesti o pomenu le-teh, tako v slovenskem prostoru kot tudi v tujini, ter skrbi za 

ugled stroke in knjižničarjev. Dan slovenskih splošnih knjižnic je prav z njenim delom postal 

prepoznavna oblika praznovanja, saj se splošne knjižnice vsako leto 20. novembra povežejo v 

promocijsko akcijo ter skupaj nastopijo v slovenskem kulturnem prostoru. Prav po zaslugi 

Brede Podbrežnik Vukmir je ta dan postal ne le praznik knjižničarjev, ampak tudi praznik vseh 

uporabnikov knjižnic. 

 



 

 
 

Delo Brede Podbrežnik Vukmir odlikujejo tudi izjemna bibliografija, poleg strokovne 

podkovanosti pa predvsem empatija do ljudi, domačega okolja in pisane besede.  

Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke 

ter za njen prispevek k razvoju in afirmaciji knjižnic ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

podeljuje Čopovo diplomo za leto 2016. 

 


