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Prejemnica Čopovega priznanja za leto 2020 je 

VERONIKA RIJAVEC POBEŽIN 

iz Mestne knjižnice Ljubljana 
 

 

Veronika Rijavec Pobežin, višja bibliotekarka, je svojo knjižničarsko kariera pričela leta 2001. 

Svet knjižnic je pričela odkrivati v eni od splošnih knjižnic v Ljubljani, in sicer v takrat še 

samostojni Knjižnici Bežigrad. Ob nastanku Mestne knjižnica Ljubljane je pričela delovati v 

skupnih službah največje slovenske splošne knjižnice. Tako od leta 2009 vodi Službo za delo z 

uporabniki in posebne zbirke v Mestni knjižnici Ljubljana. Veronika Rijavec Pobežin je vodja 

vsebinsko različnih področij, ki zahtevajo večplastnega, dinamičnega in strokovno 

razvijajočega se ter aktivnega posameznika. 

Na svojem delovnem mestu se Veronika Rijavec Pobežin izkazuje predvsem kot odlična 

promotorka knjižnice, ki je z razvojem različnih projektov, z akcijami v mestu in raznolikimi 

storitvami za uporabnike dokazala, da razume vlogo knjižnice ter na prvo mesto vedno 

postavlja uporabnika. Med drugim je uvedla člansko izkaznico Urbana, avtomatizirano 

izposojo gradiva, odgovorna je bila za zasnovo in logistiko storitve vračila gradiva v kateri koli 

enoti Mestne knjižnice Ljubljana. Razvila je moto Povsod v mestu in ga prenesla v vse pore 

komuniciranja z različnimi deležniki knjižnice v okviru promocijskih materialov in dogodkov. 

Za novo spletno stran knjižnice je Veronika Rijavec Pobežin pripravila vsebine in besedila ter 

usmerjala celotno in celostno prenovo spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana. Spletna 

stran, ki je posebna vstopna točka v svet knjižnice, je po njeni zaslugi tudi usmerjena k 

različnim deležnikom in pri tem nagovarja njihove specifične potrebe in zahteve. Nova 

spletna stran je prejela dve nagradi s področja spletnih vsebin: Netko (2013) ter Websi 

(2014). Med najbolj iskanimi informacijami na spletni strani knjižnice je lokalni katalog 

priporočenega gradiva za uporabnike, ki že desetletje nastaja prav pod vodstvom Veronike 

Rijavec Pobežin. 

Veronika Rijavec Pobežin je aktivna članica Društva bibliotekarjev Ljubljana in sodeluje v 

organih in telesih Zveze bibliotekarskih društev. Prav tako je aktivna v številnih delovnih 

skupinah v okviru Mestne knjižnice Ljubljana, Mestne občine Ljubljana ter Združenja splošnih 

knjižnic. S publiciranjem avtorskih prispevkov in aktivno udeležbo na strokovnih kongresih, 

posvetovanjih, simpozijih ter izobraževanjih doma in v tujini pripomore k iskanju različnih 
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poti umeščanja in promoviranja splošnih knjižnic ter njihovih storitev v slovensko družbo ter 

mednarodni prostor. 

Veronika Rijavec Pobežin s svojimi idejami in delovanjem v lokalnem in nacionalnem 

prostoru pomembno zaznamuje ter spodbuja razvoj knjižnične dejavnosti in knjižnične 

stroke.  

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

za uvedbo številnih učinkovitih in uporabnikom prijaznih storitev ji Komisija za Čopove 

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


