Prejemnica Čopove diploma za leto 2020 je
dr. Alenka Kavčič-Čolić
iz Narodne in univerzitetne knjižnice

Dr. Alenka KavčičČolić, višja bibliotekarska specialistka z doktoratom znanosti s področja
bibliotekarstva, je delu v knjižničarstvu predana in zavezana že več kot tri desetletja. S svojim
znanstveno teoretičnim, raziskovalnim in strokovnim delom pomembno in prepoznavno
prispeva k razvoju bibliotekarstva in knjižničarske stroke. Domet njenega delovanja na
področju bibliotekarstva sega tudi preko geografskih meja in vpliva na razvojne smernice v
mednarodnem prostoru.
Dr. Alenka KavčičČolić je delo na področju bibliotekarstva pričela leta 1989 v takratnem
International center for public enterprices – ICPE, kjer je delovala kot dokumentalistka in
knjižničarka ter kasneje tudi kot vodja knjižnice v knjižničnoinformacijski službi. Med letoma
1997 in 2001 je opravljala dela in naloge knjižničarske dokumentalistke v INDOK centru v
Centralni ekonomski knjižnici v Ljubljani. Od leta 2001 je zaposlena v Narodni in univerzitetni
knjižnici, kjer vodi oddelek za raziskave in je nosilka vrste razvojnih projektov.
S svojim dolgoletnim znanstvenoraziskovalnim delom je postala dr. Alenka KavčičČolić
usmerjevalka strokovnega dela na področju specialnih knjižnic ter na področju razvoja
informacijske tehnologije in ohranjanja ter varovanja digitalne dediščine. Vsa leta svojega
delovanja je izjemno aktivna tudi na področju izobraževalne in svetovalne dejavnosti v
knjižničarstvu. Pripravlja in izvaja tečaje ter delavnice za različne profile zaposlenih strokovnih
delavcev v različnih knjižnicah. Ob tem je tudi izpraševalka na bibliotekarskih izpitih,
predavateljica v programu strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani ter vabljena predavateljica na različnih znanstvenih in
strokovnih konferencah.
Leta 2015 je bila dr. Alenka KavčičČolić imenovana za vodjo delovne skupine Nacionalnega
sveta za knjižnično dejavnost za pripravo strokovnih priporočil (standardov) za specialne
knjižnice. Bogato teoretično znanje in pogled v širši mednarodni prostor sta ji pomagala pri
vodenju te skupine. Ob tem je prav z vodenjem skupine strokovnjakov na področju dela
specialnih knjižnic na osnovi lastnega znanja in vpogleda v različne prakse na področju
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delovanja specialnih knjižnic odločilno prispevala k reševanje strokovnih dilem v slovenskem
prostoru in tako zarisala smernice razvoja strokovnega področja.
Dr. Alenka KavčičČolić je članica v številnih strokovnih združenjih in organih. Članica Društva
bibliotekarjev Ljubljana je od začetka profesionalne kariere v knjižničarski stroki, torej že več
kot trideset let. Z avtorskimi prispevki s področja bibliotekarstva je aktivno sodelovala na
posvetovanjih in kongresih ZBDS ter na strokovnih dogodkih, ki so jih pripravljale sekcije ali
strokovna društva. Vrsto let je bila tudi članica izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice
pri ZBDS. Med leti 2012 in 2015 je bila odgovorna urednica revije Knjižnica, kot recenzentka
sodeluje pri reviji od leta 2005. V obdobju, ko je vodila znanstveno in strokovno revijo za
področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, je revija Knjižnica dobila drugačen vizualni
izgled in se odela v sodobne grafične elemente, ob tem pa ohranila svojo prepoznavno
podobo.
Sodelovala je pri mnogih domačih in mednarodnih raziskovalno strokovno raz vojnih projektih
s področja informacijske tehnologije ter ohranjanja digitalne dediščine: DEDI, Oblikovanje
zbirke člankov slovenskih avtorjev v polnem besedilu, Oblikovanje in analiza zbirke slovenskih
digitaliziranih in elektronskih publikacij (ZDEP), Metodologija zbiranja in arhiviranja slovenskih
elektronskih publikacij na medmrežju, Digitalna knjižnica Slovenije, DRIVER II – Digital
repository Infrastructure Vision for Europe, Digitalization on Demand (DoD), Web Cultural
Heri tage idr.
Za razvoj in pozicioniranje slovenske knjižnične skupnosti v tujem prostoru je izredno
pomembno delovanje dr. Alenke KavčičČolić v mednarodnem okolju, kjer je aktivna že vso
profesionalno kariero. Sodelovala je in še sodeluje v sekcijah mednarodnega združenja IFLA,
zlasti v Sekciji za ohranjanje in konserviranje knjižničnega gradiva in v Sekciji za informacijsko
tehnologijo, ki ju je tudi vodila. IFLA skrbi za razvoj knjižničarske stroke in knjižnic po celem
svetu, zato pomeni vodenje njenih sekcij veliko čast, pa tudi odgovornost. Bila je tudi članica
delovne skupine za prezervacijo pri IIPC (International Internet Preservation Consortium),
predstavnica NUKa v skupini za odprti dostop v EIFL OA, sodelovala je v ekspertni skupini pri
razpravi o predlogu Listine o varovanju kulturne dediščine (2003) ter pri ustanavljanju SEEDI –
South and Eastern Europe Digitization Initative (2004).
Z objavami v tujih znanstvenih revijah in domačih znanstvenih ali strokovnih revijah prispeva
k implementaciji novih znanstvenih spoznanj v stroko. Obsežna bibliografija dr. Alenke
KavčičČolić, ki obsega skoraj sto bibliografskih enot, izkazuje njeno znanstveno odličnost,
strokovno vsestranskost in širino delovanja v knjižničarski stroki ter v bibliotekarstvu.

2

Dr. Alenka KavčičČolić s svojim široko usmerjenim delovanjem in aktivnim so delovanjem v
domačih in mednarodnih projektih razvija smernice za oblikovanje sodobne knjižnice in
knjižničnih storitev. Z aplikacijo rezultatov raziskovalnih in razvojnih projektov v delovanje
primarne organizacije ter z ozaveščanjem strokovne javnosti o mednarodnem napredku na
predmetnem področju skrbi za promocijo razvoja knjižnic v širšem okolju. Njeno delo je
pomembno pri krepitvi ugleda knjižnic in knjižničarjev tako v raziskovalnem okolju kot tudi v
okolju delovanja specialnih knjižnic.
Za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega po mena in
prispeva k ugledu ter napredku knjižničarske stroke, za odmevno delo ter izjemen prispevek k
razvoju in afirmaciji knjižnic v znanstveno raziskovalnem, šir šem javnem okolju in v družbi ter
pri utrjevanju profesionalne zavesti knjižničarjev ji Komisija za Čopove diplome, Čopova
priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo
diplomo za leto 2020e diplome za leto 2020 je
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