Prejemnica Čopove diplome za leto 2021 je

BOŽENA KOLMAN FINŽGAR
iz Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica
Ljubezen do knjig Boženo Kolman Finžgar spremlja že od rane mladosti, v knjižničarstvo pa jo je pripeljala leta 1997, ko je bila imenovana na delovno mesto direktorice
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Ob nastopu mandata se je morala Božena Kolman Finžgar spopasti z uvajanjem
sistema Cobiss, v katerega so se začele takrat množično vključevati slovenske splošne
knjižnice. Knjižnice je vseskozi dojemala kot nenadomestljiva središča znanja in
informacij, obenem pa tudi kot pomemben element promocije branja. Neutrudna so
njena prizadevanja za spodbujanje branja otroške in mladinske književnosti, obenem
pa je njeno delo prevzemalo zavedanje, da sta za posameznikovo bralno pismenost
izjemnega pomena družinsko in medgeneracijsko branje. Za neumorno delo na
področju mladinske književnosti in branja je leta 2015 prejela tudi Priznanje Slovenske
sekcije IBBY.
Božena Kolman Finžgar s svojim empatičnim pristopom do ranljivih skupin razvija in
spodbuja razvoj posebnih bibliopedagoških aktivnosti, ki tudi tem skupinam prebivalcev približajo knjižnično dejavnost. Pri tem se ne ustavi le pri glagolu približati, saj
si želi in si neumorno prizadeva, da je knjižnica s svojim programom prisotna v
življenju vsakega prebivalca knjižničnega okoliša radovljiške knjižnice.
V prostor mladinskega knjižničarstva se je Božena Kolman Finžgar zapisala s številnimi projekti za spodbujanje ljubezni do branja in predvsem prebujanja zanimanja za
branje. Pri snovanju projektov ni ostala le na upravnem nivoju, pogosto in z velikim
veseljem se je vključevala tudi v izvedbeno fazo bralno spodbujevalnih akcij. Projekte
zastavi izredno povezovalno in pogosto se ne ustavi na mejah njene knjižnice.
Velikokrat jo ti projekti odpeljejo tudi preko državnih meja, kot sta na primer projekta
Branje na daljavo in Noč z Andersenom.
Božena Kolman Finžgar je kreatorka širše knjižnične pokrajine in to uresničuje z
aktivnim sodelovanjem v stanovskih organizacijah. Neizbrisen pečat je odtisnila v
Združenju splošnih knjižnic in v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Ugotovit ve
na slovenskem prostoru z aktivnim sodelovanjem na mednarodnih konferencah redno
prenaša v mednarodno okolje. Izjemna je tudi na področju vodenja in prenašanja
znanja na sodelavce in sodelavke v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, saj
jim načrtno in redno odpira vrata v širši strokovni prostor. Tudi pri tem se ne ustavi
pri geografskih mejah, pa naj bodo občinske ali državne, saj s pomočjo aktivnega
vključevanja sodelavcev in sodelavk gradi in krepi vezi z vseslovenskim in
mednarodnim prostorom.
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Slogan »Razmišljaj lokalno, deluj globalno« je Božena Kolman Finžgar nadgradila in
prilagodila knjižničarskim smernicam – v okviru »Razmišljaj globalno, deluj lokalno« je
redno skrbela za prenos aktualnih mednarodnih smernic v lokalno okolje. V največ ji
meri se je to njeno razmišljanje udejanjilo pri izgradnji nove knjižnične stavbe. Še bolj
pa, ko je knjižnično stavbo spreminjala in jo še spreminja v knjižnični dom mesta.
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje za iz
redno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega
pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke, Boženi Kolman
Finžgar Čopovo diplomo za leto 2021.
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