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Prejemnica Čopove diplome za leto 2019 je 

dr. Jerneja Ferlež 
iz Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

V četrtini stoletja si je dr. Jerneja Ferlež, bibliotekarska višja svetnica, nabrala številne izkušnje v 

knjižničarski stroki. Še močneje je v teh letih sooblikovala knjižničarsko pokrajino in v njej zasejala 

semena, ki so ob njeni strokovni poti zrastla v članke, knjige, razmišljanja, dogodke. Prve korake na tej 

poti in na poti poklicne kariere je po diplomi iz etnologije in bibliotekarstva naredila v Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Sprva kot bibliotekarka informatorka ter strokovna referentka za etnologijo in 

bibliotekarstvo, na prvem križišču jo je pot peljala v vodenje Izposojevalne službe, na drugem križišču 

v polje komunikacije in predstavljanja knjižnice v širšem družbenem prostoru. To sedaj uspešno 

opravlja na delovnem mestu strokovne sodelavke za stike z javnostmi v Univerzitetni knjižnici 

Maribor. 

Kot bibliotekarka informatorka je svoj fokus zanimanja usmerila na uporabnike in reševanje različnih 

raziskovalnih vprašanj, ki so uporabnike vodile v knjižnico. Ustvarjala je povezave med njihovimi 

vprašanji in gradivom knjižnice, tako da je uporabnikom predstavljala različne vire iz podatkovnih 

zbirk in knjižničnih katalogov. Na delovnem mestu strokovne referentke je v ospredje zanimanja in 

lastnega strokovnega delovanja postavljala razvoj bibliotekarske znanosti, zlasti na področju 

referenčnega dela z uporabniki in razvojem t. i. uporabnikom prijaznejših knjižničnih storitev. Na 

delovnem mestu strokovne sodelavke za stike z javnostmi je vpeljala sodobne in učinkovite metode 

promocijske dejavnosti na različnih nivojih. V zadnjih petih letih je njeno polje delovanja vezano tudi 

na prireditveno dejavnost knjižnice. V največji meri je vpeta v vodenje številnih s knjigo in knjižnico 

povezanih dogodkov ter drugih širše prepoznanih kulturnih dogodkov. Njen podpis nosijo predvsem 

izborne predstavitve knjig slovenske tiskane produkcije. Pripravlja občasne, a zelo odmevne razstave, 

povezane tako z literaturo ter kulturno umetniškim in zgodovinskim življenjem Maribora kot tudi s 

širšim slovenskim družbenim okoljem. S kulturnim delovanjem in kot izredno kulturno angažirana 

delavka plemeniti strokovno javnost in širše družbeno okolje. Predvsem pa knjižnico in njen izredno 

bogat knjižnični fond prestavlja v družbeni prostor. 

Vodilo delovanja dr. Jerneje Ferlež je nenehno prepletanje strokovnega dela z udejstvovanjem v 

širšem družbenem okolju. V središču njenega strokovnega in znanstveno raziskovalnega polja ostaja 

človek kot osnovni gradnik humanosti in družbenosti. Z izredno tankočutnostjo do uporabnikov 



 

2 
 

knjižničnih storitev postavlja gledišče posameznika vedno v ospredje in središče svojega strokovno 

znanstveno raziskovalnega načina delovanja. 

Dr. Jerneja Ferlež je kot avtorica ali soavtorica podpisana pod številne objave s področja knjižničarstva 

in etnologije. Teme njenih prispevkov, med katerimi najdemo tako izvirne znanstvene članke kot 

pregledne strokovne članke, so raznovrstne in zaobjamejo tako vprašanje kakovosti knjižničnih 

storitev, vezanih na delo z uporabniki, kot razmišljanja o sodobnih trendih v bibliotekarstvu, s 

poudarkom na promocijski dejavnosti knjižnic in njenih storitev v širšem okolju. Dr. Jerneja Ferlež je 

prepoznana kot avtorica in soavtorica prispevkov etnoloških vsebin, pri čemer so v ospredju njene 

zasluge za širitev splošne kulturne zavesti o bivanjski kulturi v Mariboru z okolico, vključno s 

povezovanjem knjižničarskih storitev z neposrednim okoljem. Njeno odmevno teoretično in praktično 

delo izkazuje osebna bibliografija, ki obsega skoraj 400 bibliografskih enot. 

Aktivna je kot recenzentka in urednica strokovnih zbornikov, monografij in drugih objav, svoje 

znanstveno-raziskovalne izsledke pa objavlja tako v slovenskih kot tujih publikacijah. Vedenje o 

razvoju slovenskega knjižničarstva prenaša na mlajše generacije z aktivnimi udeležbami na strokovnih 

posvetovanjih in drugih srečanjih, kjer tudi kot moderatorka vodi številne okrogle mize in občne 

zbore ter literarna ali zgodovinska srečanja. 

Dr. Jerneja Ferlež je članica Društva bibliotekarjev Maribor od začetka svoje poklicne kariere, v dveh 

mandatih je aktivno delovala v izvršnem odboru. Več mandatov je članica Uredniškega sveta 

znanstvene in strokovne revije Knjižnica.  

Ko se polje razcveti, je množica pisanih cvetov neločljivo povezana v barvnem prehajanju. Tako je 

delovanje dr. Jerneje Ferlež znotraj ozko strokovnega polja knjižničarstva v povezavi z bibliotekarsko 

znanostjo prepleteno in v nenehnem prehajanju ter dopolnjevanju z dinamiko primarnega okolja 

Univerzitetne knjižnice Maribor in širšega lokalnega okolja. Dr. Jerneja Ferlež je izredno cenjena in 

prepoznana kulturna delavka in avtorica poljudnih in literarnih besedil, bila je tudi producentka več 

projektov Evropske prestolnice kulture 2012. Je družbeno angažirana ter neguje aktivne pozitivne 

stike z različnimi ustvarjalnimi in umetniškimi sferami v mestu in na Slovenskem. Hkrati je zaslužna, 

da so knjižnični dogodki prepoznani, ne le knjižničarski stroki in v širšem kulturnem življenju, temveč 

tudi na sami Univerzi v Mariboru. S svojim delovanjem nedvomno pripomore h krepitvi profesionalne 

zavesti knjižničarjev ter družbenega položaja in ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v 

širšem okolju. 

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 2019. 


