Prejemnica Čopove diplome za leto 2019 je

mag. LUANA MALEC
iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
Pred dvaindvajsetimi leti je Luana Malec, danes magistrica bibliotekarstva, bibliotekarska specialistka,
in vodja službe za izvajanje območnih nalog v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, sprejela
odločitev in se podala v odkrivanje zanimivosti knjižničarske stroke in bibliotekarske znanosti. Leta
1997 se je zaposlila v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper. Začela je tam, kjer je dobila poseben
vpogled v značilnosti lokalnega okolja. Kot vodja oddelka Potujoče knjižnice je spoznala pomen
neposrednega stika z uporabnikom, kaj prebivalcem pomeni obisk knjižnice, kako se nanj pripravijo in
kako jim pomeni dosti več kot le izposojo knjig. Pomeni jim družabni dogodek. Kako deluje krajevna
knjižnica v lokalnem okolju, je spoznala na delovnem mestu vodje dveh krajevnih knjižnic in temu
dodala še vpogled v specifike Študijskega oddelka. Precej pridobljenih strokovnih izkušenj na
trinajstletni poti v knjižnici je leta 2010 prenesla na novo delovno mesto, ko je prevzela vodenje
službe za izvajanje območnih nalog.
V okviru vodenja programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na
obmejnih območjih je zaslužna za vzpostavitev sistema ene članarine Knjižnice Koper z Narodno in
študijsko knjižnico Trst, Gradsko knjižnico Umag in Gradsko knjižnico Poreč, brezplačno obmejno
medknjižnično izposojo z Narodno in študijsko knjižnico Trst, razširitev bibliobusne mreže postajališč
v Italijo in na Hrvaško ter vključitev Narodne in študijske knjižnice Trst in desetih osnovnih šol v Trstu
v bralni projekt »Berimo z Rovko Črkolovko«. Organizirala je projekt »Knjižnice brez meja« –
mednarodno strokovno srečanje knjižnic in partnerjev z obmejnih krajev Slovenije, Hrvaške, Italije,
Avstrije in Madžarske. V sklopu vodenja programa knjižnične dejavnosti za Slovence po svetu je
sodelovala v projektu »Bibliobus za Banjaluko«, ki so ga v dogovoru s Slovenskim kulturnim društvom
Triglav iz Banje Luke izvedli Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Narodna in univerzitetna
knjižnica Republike Srbske.
Luana Malec je sodelovala pri vzpostavitvi regijskega spletnega biografskega leksikona »Primorci.si«
in bila ena od dveh prvih urednic. Sodelovala je tudi pri vsebinskem oblikovanju projekta »Rastemo z
e-viri«, nastalem v okviru primorskih knjižnic, ki je prerasel v nacionalni projekt na področju
informacijskega opismenjevanja. Njen najodmevnejši projekt je nedvomno inovativen in danes zelo
uspešen portal »Dobreknjige.si«, ki je namenjen vsem, ki se v današnji poplavi knjig težko znajdejo in
iščejo nekaj res dobrega zase. Kot glavna urednica spletnega portala in regijska urednica za obalno1

kraško območje Luana Malec portal zelo uspešno vodi vse od njegove vzpostavitve in skrbi za njegov
nadaljnji razvoj. Luana Malec vseskozi aktivno sodeluje v različnih strokovnih delovnih skupinah na
lokalnem in nacionalnem nivoju. Že od začetka svoje poklicne kariere je članica Društva bibliotekarjev
Primorske in Notranjske, od leta 2013 je aktivna članica Sekcije splošnih knjižnic ter od leta 2017
članica Uredniškega sveta revije Knjižnica, v letih 2016 in 2017 je kot zunanja urednica uredila dve
tematski številki revije Knjižnica. V okviru Sekcije za splošne knjižnice je od njenega vstopa v izvršni
odbor sodelovala pri organizaciji in izvedbi strokovnih posvetovanj z mednarodno udeležbo. Aktivno
je vpeta preko različnih delovnih skupin tudi v delovanje Združenja splošnih knjižnic in pomembno
prispeva k razvoju knjižnične dejavnosti.
Svoje delo je Luana Malec tudi v okviru študija v celoti posvetila razvoju knjižničnega sistema. Tako je
nastala magistrska naloga Album Slovenije: osebni spomini 20. stoletja: zasnova in vrednotenje
uporabniškega vmesnika za samostojno dodajanje vsebin na portalu Kamra, za katero je v letu 2014
prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Od samega začetka vstopa v knjižničarski prostor njeno delovanje zaznamujejo bogato znanje,
sposobnost prilagajanja različnim situacijam, povezovanje in doseganje zastavljenih ciljev. S
pridobivanjem novih znanj in izkušenj na različnih delovnih področjih se krepi tudi njena vizija
knjižničnih storitev, v sklopu katerih išče vedno nove kreativne rešitve. Zelo uspešna je pri
sodelovanju in vpeljevanju novih ter za uporabnike slovenskih splošnih knjižnic zelo pomembnih
projektov. Knjižničarsko stroko osvešča s svojimi projekti in primeri dobrih praks, z objavami
strokovnih člankov, z izobraževanji in predavanji doma in v tujini.
Luana Malec je neusahljiv vir energije za vse, ki jo obkrožajo, in je vedno dostopna za nove ideje.
Odlikuje jo odlično poznavanje stroke ter preseganje mej lokalnega okolja ter izjemna zavezanost k
sodelovanju in povezovanju, tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. S svojo strokovno
suverenostjo in spoštljivim odnosom do drugih akterjev na področju knjižne verige permanentno
dviguje profesionalno zavest in ugled knjižničarske stroke.
Za njen izjemen doprinos k razvoju dejavnosti splošnih knjižnic ji Komisija za Čopove diplome,
Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo
diplomo za leto 2019.
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