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Prejemnica Čopove diplome za leto 2018 je 

mag. DUNJA LEGAT 
iz Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

Bibliotekarska specialistka mag. Dunja Legat je knjižničarstvu zapisana že skoraj tri desetletja. Z 

diplomo iz tekstilne tehnologije se je najprej zaposlila kot mlada raziskovalka, nato še kot vodja 

informacijskega centra, redaktorica bibliografije, vodja službe za obdelavo periodičnih publikacij. 

Trenutno opravlja delo pomočnice ravnateljice Univerzitetne knjižnice Maribor in predstojnice 

Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru. 

Mag. Dunja Legat pristopa k strokovnim in praktičnim problemom s širšim in celostnim uvidom ter z 

veliko mero kritičnosti do akademskega in širšega družbenega okolja. V središče strokovnega 

preizpraševanja je postavila vprašanje kakovosti storitev v knjižničarstvu, s poudarkom na tistih 

storitvah, ki imajo prepoznaven in izjemno močan vpliv na kakovost dela in doseganje rezultatov v 

akademskem okolju. Z vpeljavo vsakoletne samoevalvacije knjižnične dejavnosti je spodbudila, da so 

se knjižnične storitve v akademskem okolju dvignile na višjo raven. 

Svetovalno in koordinacijsko delo na področju bibliografije zaposlenih na univerzi je nadgradila v 

permanentno in tesno prepleteno sodelovanje fakultetnih knjižnic. Sodelovala je pri vzpostavljanju 

Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, bila je med prvimi v slovenskem knjižničarstvu, ki so 

prepoznali pomen odprtega dostopa, ter je ena od glavnih pobudnic povezave repozitorijev vseh 

slovenskih univerz v skupni repozitorij in pomemben akter pri nastajanju Nacionalnega portala 

odprte znanosti. 

Za strokovno udejstvovanje mag. Dunje Legat je značilna velika sinergija med strokovnim delom in 

širšim družbenim okoljem, v katerega prenaša izsledke bibliotekarske stroke. Praktično delo jo je 

spodbudilo k teoretičnim raziskavam na področju bibliografskih podatkov v povezavi z osebnimi 

bibliografijami, svoje raziskovalno delo pa je nadgradila v magistrski nalogi, katere izsledki so 

spodbudili k razvoju funkcionalnosti sistema COBISS.  

Mag. Dunja Legat je avtorica ali soavtorica številnih objav s področja kakovosti knjižničnih storitev, 

sodobnih trendov v bibliotekarstvu s poudarkom na odprtem dostopu znanstvenih informacij in 

razvoju digitalnih virov. Kot članica delovnih skupin je sodelovala pri nastajanju številnih temeljnih 

vsebin in elaboratih nacionalnega pomena, kot so npr. knjižnični standardi, strategije razvoja, 

institucionalne evalvacije ipd. 

Prepoznavna lastnost mag. Dunje Legat je izjemna toplina do stanovskih kolegov. Že od začetka svoje 

poklicne knjižničarske kariere je članica Društva bibliotekarjev Maribor. Tri mandate je bila 
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predsednica, dva mandata podpredsednica, danes pa je članica izvršnega odbora Društva. Sodelovala 

je v organizacijskih in programskih odborih posvetovanj in strokovnih srečanj v okviru Zveze 

bibliotekarskih društev Slovenije, pa tudi pri drugih strokovnih srečanjih. Stanovsko združenje je od 

nekdaj doživljala kot veliko strokovno avtoriteto, kot neprecenljivo vez med knjižničarji različnih tipov 

knjižnic. »Smo enaki in različni,« pravi sama. In dodaja še: »Kar je enako, je lahko drugje bolje, in kar 

je različno, vzbuja nove ideje.«  

Za neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničnega sistema Univerze v Mariboru ter krepitvi 

družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ji Komisija za Čopove diplome, Čopova 

priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo diplomo 

za leto 2018. 
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