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Prejemnica Čopovega priznanja za leto 2021 je 

KSENIJA TRS 

iz Mariborske knjižnice 
 

Ksenija Trs, knjižničarka na bibliobusu, je v Mariborski knjižnici zaposlena od leta 1992. Že od 

samega začetka zaposlitve v Mariborski knjižnici je njen moto uresničevanje poslanstva 

potujoče knjižnice ter doseganje zadanih ciljev: povezovanje knjižnice, knjižničarjev, knjig ter 

ljudi. Iz sodelovanja z uporabniki nastajajo »potujoče« anekdote, ki jih z beleženjem 

spreminja v zgodbe in predstavlja na spletnih omrežjih. Tako skrbi za premišljeno in 

vsebinsko polno zagovarjanje mreže bibliobusnih postajališč. Ksenija Trs vrsto let redno 

sodeluje in sooblikuje strokovna srečanja, s katerimi povezuje zaposlene v knjižničarstvu, 

tako v domačem kot mednarodnem prostoru in na družbenih omrežjih. 

Ksenija Trs s predanim in zavzetim delom na strokovni zemljevid riše drugačno paradigmo 

delovnega mesta knjižničar. Prežema jo izredna predanost delu na bibliobusu in verjame v 

moč, ki jo ima potujoča knjižnica, ko obišče odročne kraje, kjer je praviloma le postajališče 

bibliobusa krajevna kulturna točka. Na prvo mesto vedno postavlja uporabnika, njegove želje 

in potrebe, pri premagovanju birokratskih ali drugih (tudi epidemioloških) težav išče rešitve, 

ki pomagajo knjigi do bralca ali bralcu do knjige. Ne pozabi na neuporabnike in išče pristope, 

s katerimi bi knjigo približala posebej tistim, ki še ne vedo, da jo potrebujejo. 

Strokovno zavzetost Ksenije Trs je težko ujeti v omejeno število znakov. Popolnoma je 

predana temu, kar počne in to v celoti tudi živi. Rezultat tega so njeni izjemni dosežki na 

področju krepitve položaja knjižnic in knjižničarjev, približevanje storitev uporabnikom in 

neuporabnikom ter promocija knjižničnega poklica, poslanstva knjižnične javne službe in 

branja na splošno. Njena bibliografija obsega 45 enot. 

Delo Ksenije Trs nedvomno vpliva na lokalno in širšo strokovno in družbeno javnost. Njeno 

delovanje je prežeto s pozitivnim odnosom do ljudi, krajev in do knjižničnega poklica. 

Verjame v to, da lahko knjige spreminjajo življenja posameznikov, bogatijo lokalno skupnost 

ter širši prostor. 

Zaradi njenih posebnih zaslug pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, 

knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ji Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja 

in Čopove plakete podeljuje Čopovo priznanje za leto 2021. 


