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Prejemnica Čopove diplome za leto 2020 je 

mag. Angela Čuk 

iz Krka d.d. 

Mag. Angela Čuk je v farmacevtskem podjetju Krka d.d. leta 1991 pričela graditi specialno 
knjižnico. Odločitev podjetja, ki svoje poslanstvo razkriva v sloganu »Živeti zdravo življenje«, 
da potrebuje sodobno specialno knjižnico tudi in predvsem za ohranjanje konkurenčnosti v 
specifičnem polju znanja in znanosti, je bil izziv, ki ga je mag. Angela Čuk spremenila v 
življenjsko strokovno poslanstvo. Vzpostavitev knjižnice in vodenje centra za strokovno 
informatiko v gospodarskem okolju je od magistrice veterine in dotedanje raziskovalke 
zahtevalo nova znanja na področju upravljanja informacij, ki jih je leta 1993 pridobila z 
izobraževanjem na Royal Mel bourne Institute of Technology v Avstraliji. 

Mag. Angela Čuk je specialno knjižnico v gospodarskem podjetju organizirala kot vzorčen 
model specialne knjižnice v slovenskem prostoru, znotraj podjetja je to knjižnica, ki je vedno 
korak pred uporabniki ter sledi sodobnim zahtevam razvoja. Knjižnica je umeščena v središče 
razvoja in raziskav. Podjetju Krka d. d. knjižnica predstavlja srce podjetja, ki poganja njegov 
razvoj, napredek in omogoča večjo konkurenčnost. Specialna knjižnica tega podjetja ima v 
knjižničarskem prostoru poseben status, saj je ena redkih knjižnic v gospodarstvu, ki je 
preživela ekonomske krize. Poslanstvo centra za strokovno informatiko, ki ga vodi mag. Angela 
Čuk in je neposredno prepleten s klasično knjižnico, je tudi redno izobraževanje sodelavcev v 
podjetju. Le ti predstavljajo poseben profil uporabnikov, saj iščejo in potrebujejo točno 
določena znanja in specifične informacije, ob tem pa pričakujejo individualno in celostno 
obravnavo. Vse to postavlja pred knjižničarko v takšnem okolju potrebo po rednem in izredno 
zahtevnem strokovnem izpopolnjevanju. Za sodelavce podjetja v knjižnici pripravljajo različna 
predavanja. Med temeljnimi so uvajalni seminarji, kjer jih seznani z informacijskimi viri. Ta 
predavanja v knjižnici nadgrajujejo s ponudbo obnovitvenih tečajev in delavnic za skupine 
uporabnikov z vsebinsko podobnimi informacijskimi potrebami. S takšnim pristopom in redno 
vgrajenim dostopom do znanja v sklopu kariernega načrta zaposlenega v podjetju mag. Angela 
Čuk vpliva na informacijsko pismenost in dviguje informacijsko raven zaposlenih in 
prebivalstva. 

S sodelavci centra za strokovno informatiko tvori tesno povezano skupino ob jasno razvidnih 
vodstvenih kompetencah. Po mnenju sodelavcev je njihova vodja »izredno pozitivna oseba z 
izjemnimi vodstvenimi in povezovalnimi sposobnostmi, ki je vedno dobre volje, pripravljena 
pomagati in se spopadati z vsemi izzivi«. S poglobljenim uvidom v organiziranost in delovanje 



 
 

2 
 

celotnega centra in podjetja je cenjena sogovornica sodelavcem ter vodstvu. Specialna 
knjižnica v farmacevtskem podjetju Krka d.d. je bistveni del učeče se organizacije ter steber 
dostopa do znanja. 

Mag. Angela Čuk strokovno poslanstvo izraža kot predavateljica, članica različnih delovnih 
skupin in odborov ter ga podkrepi s prispevki v domači in tuji periodiki, strokovnih zbornikih 
ter tako širi vedenje o doprinosu knjižnic in knjižničarjev družbi. S svojim delovanjem v stroki, 
deljenjem strokovnega znanja in zavzetostjo že skoraj tri desetletja navdušuje bibliotekarje 
tako doma kot v tujini. Znanje, dosežke in izkušnje nesebično deli s kolegi. Mag. Angela Čuk je 
velika zagovornica prenosa znanj skozi sistem mentorstva, zato pod svoje okrilje redno 
sprejema mlade bibliotekarje. 

Edinstven preplet strokovnega znanja, vodstvene pozicije in osebnostnih lastnosti je razlog za 
povabila k sodelovanju v različnih strokovnih skupinah. Bila je del sku pine, ki je leta 2018 
izvedla raziskavo slovenskih specialnih knjižnic in na tej osno vi postavila strokovne standarde 
specialnih knjižnic za tekoče desetletno obdobje. Povabljena je bila v fokusno skupino Oddelka 
za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo za potrebe prenove študijskega 
programa, izvedla je vabljena predavanja in gostila študente oddelka na študijskem obisku. 

Mag. Angela Čuk je več kot trideset let aktivna članica stanovske organizacije. Med člane 
Društva bibliotekarjev Dolenjske je pristopila na začetku strokovne kariere. Skoraj vsa leta je 
članica izvršnega odbora matičnega društva in izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice 
pri ZBDS, ki jo je en mandat tudi vodila. Sodelovala je na posvetovanjih ZBDS, strokovnih 
srečanjih društva in na posvetih doma in v tujini, prav tako pa tudi v programskih odborih 
strokovnih posvetovanj. 

Bibliografija mag. Angele Čuk dokazuje njeno avtorsko in soavtorsko angažiranje v mnogih 
strokovnih objavah s področja veterinarske, medicinske in bibliotekarske znanosti s 
poudarkom na povezovanju in prepletanju znanj in praks vseh omenjenih področji. Posebej 
velja izpostaviti objave, s katerimi je predstavila dobitno kombinacijo sodelovanja med zavzeto 
specialno knjižnico in uspešnim poslovnim okoljem. 

Mag. Angela Čuk je strokovnjakinja, ki je pustila neizbrisljiv in močan pečat v stroki, vplivala na 
razvoj specialnega knjižničarstva v Sloveniji, skrbela za dvig njegovega ugleda in pospešila 
razvoj knjižničarstva v regiji in širšem geografskem okolju. Nje na dejanja so zgovornejša od 
besed, hkrati pa vse njene poteze potrjujejo njene besede in tako mag. Angela Čuk predstavlja 
tisti tip vodje knjižnice, ki ga v največji meri potrebujemo za proaktivni pristop pri razvoju 
knjižničarstva in bibliotekarstva. S svojim delovanjem, predanostjo in zavzetostjo stroki 
presega okolje specialnih knjižnic in regionalno delovanje. 
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Za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in 
prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke, za odmevno delo ter izjemen prispevek k 
razvoju in afirmaciji knjižnice v gospodarskem okolju in specialnih knjižnic 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 
2020. 


