Prejemnica Čopovega priznanja za leto 2021 je

MARJETICA ŠKRLEC
iz Mestne knjižnice Ljubljana
Marjetica Škrlec, bibliotekarka specialistka, je od leta 2009 zaposlena na delovnem mestu
vodje knjižnice mestnega območja Knjižnice Jožeta Mazovca v Mestni knjižnici Ljubljana, kjer
skrbi za delovanje šestih knjižnic. Opravlja številne utečene naloge, kot so neposredno
vodenje zaposlenih in zagotavljanje storitev knjižnice uporabnikom, sodeluje v delovnih
skupinah za različna področja, skrbi za permanentno izobraževanje zaposlenih, je mentorica
novim sodelavcem ter pripravlja načrte in projekte za prihodnja obdobja.
V dvanajstletnem obdobju sistematičnega pristopa k izboljšanju prostorskih pogojev za
izvajanje knjižnične javne službe je pripomogla k okrepitvi knjižnične mreže Ljubljane z
nadgradnjami obstoječih in izgradnjami novih knjižnic. Postavila je izhodišča za idejne načrte
novih in prenovljenih knjižnic v mreži Mestne knjižnice Ljubljana. Ti se prilagajajo različnim
izhodiščnim situacijam in stanjem knjižnic ter upoštevajo standarde za zagotavljanje varnosti
in zdravja delavcev na delovnih mestih ter smernice za načrtovanje knjižničnih zgradb.
Izdelanih je bilo 13 idejnih načrtov, od tega je bilo, glede na razpoložljiva sredstva,
realiziranih pet. Nove knjižnice so prijaznejše do zaposlenih in do uporabnikov ter uvajajo
pomembne izboljšave: vračanje gradiva 24/7 v Knjižnici Polje s pomočjo zunanjega
knjigomata v vetrolovu, dostopnega s knjigo iz knjižnice ali člansko izkaznico, ter tiskanje,
fotokopiranje, skeniranje gradiva 24/7 v istem prostoru na Printboxu, ki je omogočeno tudi v
knjižnicah Moste in Fužine, in samostojen prevzem rezerviranega gradiva.
Marjetica Škrlec kot vodja knjižnice mestnega območja v Mestni knjižnici Ljubljana krepi
položaj in spodbuja razvoj knjižnic. Redno se udeležuje strokovnih posvetovanj in simpozijev
ter s svojimi prispevki skrbi za promocijo branja in knjižnične dejavnosti Mestne knjižnice
Ljubljana.
Je zanesljiva in odgovorna, z veliko mero občutka za uporabnike in sodelavce. V svojih
razmišljanjih je inovativna in napredna, a hkrati spoštljiva do tradicije in stalnic, ki jih
izkazujejo splošne knjižnice v lokalnem okolju.
Zaradi njenih vidnih strokovnih dosežkov na področju organizacije, vodenja in evalvacije
knjižnice ter njene predanosti knjižnični dejavnosti in razvoju knjižnic ji Komisija za Čopove
diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo priznanje za leto 2021.
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