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Prejemnik Čopovega priznanja za leto 2020 je 

mag. MATJAŽ ERŽEN 

iz Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 
 

 

Mag. Matjaž Eržen, magister znanosti s področja bibliotekarstva, je mesto direktorja splošne 

Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prevzel leta 2011. Pod njegovim vodstvom je knjižnica 

aktivno sodelovala pri različnih razvojnih projektih na nacionalnem nivoju in se s tem uvrstila 

med knjižnice, ki kreirajo razvoj splošnih knjižnic v Sloveniji. 

Mag. Matjaž Eržen se pri upravljanju knjižnice in vodenju sodelavcev knjižnice odlikuje s 

strokovnim znanjem, izkušnjami in posluhom za kolektiv, uporabnike in druge deležnike 

knjižnice. Pod njegovim vodstvom postaja Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka v lokalnem 

okolju nepogrešljiv partner razvoja lokalne skupnosti in prepoznavna kot prostor znanja, ne 

le kot mesto za izposojo gradiva. Uporabniki in prebivalci knjižnico pod usmerjanjem mag. 

Matjaža Eržena vse bolj prepoznavajo kot kraj za učenje, druženje in kvalitetno preživljanje 

prostega časa. Velike uspehe je dosegel tudi na področju urejanja in širitve knjižničnih 

prostorov, saj je dosegel več prostorskih povečanj in prenov osrednje knjižnice ter krajevnih 

knjižnic. 

Mag. Matjaž Eržen pri vodenju splošne knjižnice plete uspešno mrežo partnerstev. Spodbuja 

sodelovanje knjižnice z vrtci, šolami, drugimi knjižnicami, društvi in posamezniki, predvsem 

pri ustvarjanju dogodkov in prireditev. Z namenom popularizacije branja, zlasti med otroci in 

v družinah, se je knjižnica priključila projektu 

 Družinsko branje, ki ga izvaja Mestna knjižnica Kranj. Z mnogimi dejavnostmi za mlade 

bralce so zelo prodorni, kar se kaže v porastu članstva mladih bralcev. 

Spodbudil je tudi, da je bila Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka ena od štirih knjižnic, ki so 

sodelovale pri uvajanju portala Biblos. Leta 2018 je knjižnica z Mestno knjižnico Kranj 

sodelovala v poskusih racionalizacije skupne nabave in obdelave gradiva, v letu 2020 pa pri 

postavitvi vzorčnih internetnih strani, ki bi lahko delovale kot podlaga za spletne strani 

drugih knjižnic. Pod njegovim vodstvom se je knjižnica včlanila v mednarodno organizacijo 

NAPLE in vzpostavila mednarodno sodelovanje s splošno knjižnico v litovskem mestu 

Panevežys. 
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Svojo pripadnost stroki izkazuje tudi s članstvom v Društvu bibliotekarjev Gorenjske in z 

aktivnostmi v okviru Združenja splošnih knjižnic, kjer sodeluje v različnih delovnih skupinah 

in v strokovnih svetih. Že tretji mandat je član upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic. 

Bil je tudi član delovnih skupin za pripravo Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot 

javne službe (2018–2020) in je član delovne skupine za pripravo prihodnje Strategije razvoja 

slovenskih splošnih knjižnic. 

Zaradi vidnih strokovnih dosežkov na področju organizacije in vodenja knjižnice ter za 

zasluge pri krepitvi ugleda knjižnic in knjižničarske stroke mu Komisija za Čopove diplome, 

Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo priznanje za leto 2020. 

 


