
 

 

Prejemnica Čopove diplome za leto 2022 je 

VIOLETTA BOTTAZZO 

 

 

Violetta Bottazzo se je celotno poklicno pot posvečala specialnemu knjižničarstvu v okviru različnih 

ustanov, kjer je inovativno prepletala poslanstvo informacijskih dokumentacijskih centrov in 

specialne knjižnice, ju približevala v enovito strokovno védenje knjižničarstva in informacijske 

znanosti ter ju združevala v raznoliko ponudbo storitev za uporabnike. 

Najprej v tedanji Gospodarski banki Ljubljana, današnji Ljubljanski banki, kjer je vodila INDOK 

center. S prodornostjo in inovativnostjo je že tedaj v dejavnost uvajala pristope na osnovi novih 

tehnologij in se, zavedajoč pomembnosti le-teh, izobraževala doma in v tujini. Z osamosvojitvijo 

Slovenije je kariero nadaljevala na Ministrstvu za finance, kjer je vzpostavila specialno knjižnico in 

skoraj dvajset let vodila področje informacijsko-knjižničnih servisov. 

Njeno intenzivno delo na področju razvoja specialnega knjižničarstva je bilo prepoznano tudi v 

tujini. Leta 1996 je bila povabljena na 48. konferenco mednarodne federacije za informacije in 

dokumentacijo z naslovom »Globalizacija informacij: povezana informacijska družba«, kjer je 

predstavila informacijske finančne vire na ministrstvu. Afirmacijo kot mednarodno poznana 

strokovnjakinja na področju specializiranih informacij je zaokrožila z odmevnim prispevkom z 

naslovom »Lokalne in globalne informacijske mreže v praksi: študija Informacijsko-knjižničnega 

oddelka Ministrstva za finance, Ljubljana«, ki ga je predstavila na kongresu mednarodne 

knjižničarske zveze IFLA leta 1997 v Kopenhagnu. Še danes aktivno sodeluje v Sekciji za 

parlamentarne knjižnice IFLA. 

Skozi celotno kariero jo je vodilo prepričanje, da je uspešnost specialne knjižnice odvisna od 

usposobljenosti specialnega knjižničarja, ki mora imeti strokovna znanja bibliotekarske in 

informacijske znanosti ter znanja s področja, na katerem deluje matična organizacija. Le kot tak 

lahko uspešno upravlja knjižnico ter komunicira z uporabniki in vodstvom matične organizacije. 

Prepoznavanje pomembnosti uvajanja novih tehnologij v knjižničarstvo Violette Bottazzo je razvidno 

iz njene osebne bibliografije. V strokovnih člankih se je posvečala upravljanju znanja, portalom kot 

orodjem za upravljanje znanja, že leta 2001 novim poklicem v knjižničarstvu, povezanimi z novimi 

tehnologijami. Že tedaj je opozarjala na vpliv informacijsko-komunikacijske in mrežne računalniške 

tehnologije na spremembe v knjižničarstvu ter na odpiranje novih možnosti za razvoj stroke in 

diferenciacijo knjižničarskega poklica. 

Je aktivna članica slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Še vedno jo srečujemo na 

strokovnih srečanjih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Je tudi aktivna članica Sekcije za 

specialne knjižnice pri Zvezi, ki jo je dva mandata tudi vodila. Je dolgoletna članica Društva 

bibliotekarjev Ljubljana in Društva bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope 



 

 

SEALL. Omeniti je potrebno tudi njen bistven prispevek k ustanavljanju sekcije za specialne in 

visokošolske knjižnice pri Društvu knjižničarjev Hrvaške in njeno ključno vlogo pri organizaciji prvega 

srečanja specialnih knjižnic Hrvaške. 

Violetta Bottazzo s svojim delovanjem spodbuja, navdihuje in povezuje. Zato je posebno pozornost 

posvečala tudi mentorskemu delu študentom in pri tem sodelovala z Oddelkom za bibliotekarstvo, 

informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica 

številnim študentom, jim predajala svoje znanje ter jih z zgledom vzgajala v kritično misleče 

strokovnjake. 

Za neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničarske stroke na področju specialnega knjižničarstva in 

h krepitvi pomena specialnih knjižnic v Sloveniji in v tujini ji Komisija za Čopove diplome, Čopova 

priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo diplomo 

za leto 2022. 


