Prejemnica Čopove diplome za leto 2018 je

IRENA SEŠEK
iz Narodne in univerzitetne knjižnice

Bibliotekarska specialistka Irena Sešek je že skoraj tri desetletja zaposlena v Narodni in univerzitetni
knjižnici kot vodja Službe za pridobivanje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva. V središču
njenega zanimanja je področje obveznega izvoda publikacij ter sistematično zbiranje, obdelava in
hranjenje knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici.
Irena Sešek je članica vrste strokovnih delovnih skupin, v katerih prispeva svoje bogato znanje pri
reševanju strokovnih problemov. Teoretično in praktično znanje je prispevala pri oblikovanju
sprememb Zakona o obveznem izvodu publikacij in z njimi povezanimi podzakonskimi akti.
Koordinirala je razvoj portala CAT.SI, sodelovala v delovni skupini za programsko opremo
COBISS3/Nabava, delovala pri koordinaciji prehoda slovenskih knjižnic na COBISS3/Katalogizacija in
sodelovala v delovni skupini za poslovni model sodelovanja knjižnic pri postopkih nabave in obdelave
v okviru Združenja splošnih knjižnic. Je nacionalna strokovna avtoriteta, iz katere se napajajo in učijo
nove generacije bibliotekarjev. Njeno delovanje v bibliotekarski stroki je usmerjeno v prihodnost,
različne situacije prepoznava kot priložnosti za dejavnost in je soustvarjalka strokovnih usmeritev na
področju knjižnične dejavnosti.
S svojim delovanjem v okviru strokovnih združenj izraža posebno predanost knjižničarski stroki. En
mandat je bila predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in tri mandate podpredsednica.
Od leta 1990 je članica Društva bibliotekarjev Ljubljana. Redno sodeluje pri pripravi strokovnih
posvetovanj in kongresov. Vodila je tudi skupino za pripravo Manifesta Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva. V zadnjih desetih letih intenzivno gradi model
prenosa znanja v ZBDS, pri čemer je prevzela vlogo mentorice, ki mlajšim generacijam odstira pot na
oder slovenskega knjižničarstva in mednarodnega knjižničarskega okolja.
Deluje v strokovnih organih nacionalnih in mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij. Je članica
Sveta NUK, članica strokovnega telesa za nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS, članica Upravnega odbora IZUM in članica izvršnega odbora
Konzorcija UDK. Deset let je bila predsednica Sveta članic COBISS. Svoje prispevke objavlja v strokovni
in znanstveni literaturi, deluje tudi kot prevajalka strokovnih besedil s področja knjižnične dejavnosti
ter tako skrbi za razvoj slovenske strokovne terminologije. Svoje znanje prenaša tudi z izvedbo
predavanj s področja knjižničnih zbirk in obveznega izvoda. Vrsto let je bila izpraševalka za hrvaški in
angleški jezik pri bibliotekarskih izpitih.
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Irena Sešek je nedvomno knjižničarka z dušo in srcem. Njeno osebno poslanstvo je biti proaktiven
knjižničar, ki v knjižnicah vidi ustanove, ki se lahko posameznika dotaknejo v globini življenjskega
veselja ali stiske. Zanjo knjižničarji niso le uradniki ali javni uslužbenci, temveč tisti strokovnjaki, ki
nosijo odgovornost, da družba ne zastane. Verjame v nujnost sprememb, pri uresničevanju le-teh pa
je nikoli ne ustavijo razmišljanja, ki so obarvana z dvomi, pomisleki in strahom. V strokovnem
življenju verjame v moč korektnega in spoštljivega dialoga ter to kulturo prenaša v vse sfere svojega
strokovnega delovanja. Njeno odlično poznavanje stroke in delovanja knjižnic ter knjižnične mreže je
temelj in podlaga, iz katere lahko črpa vsa slovenska bibliotekarska stroka.
Za izjemen doprinos pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ter njen
prispevek k razvoju in afirmaciji knjižničarstva 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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