
Prejemnica Čopove diplome za leto 2022 je 

MARINA HRS 

iz Mestne knjižnice Izola – Biblioteca civica di Isola 

Marina Hrs je bibliotekarstvu predana že 34 let. Poklicno pot je začela v Osrednji knjižnici Srečka 

Vilharja v Kopru, kjer se je kalila pri delu z uporabniki na oddelkih za odrasle, otroke in mladino. 

Delovala je tudi kot potujoča knjižničarka. Poklicno pot je nadaljevala v Mestni knjižnici Izola, ki jo 

več kot tri desetletja tudi vodi. 

Že od njenih začetkov jo odlikujejo iniciativnost, mnogostranskost, neustavljiva radovednost, 

vedoželjnost in rahločutnost do uporabnikov. Zato se je že na začetku karierne poti zanimala za 

potencial vseživljenjskega izobraževanja, ki ga je razvijala pri sebi in drugih, plemenitila ponudbo 

knjižnice in spodbujala zaposlene k strokovni rasti. V prostore knjižnice je vpeljala študijske krožke, 

borzo znanja, središče za samostojno učenje. Mestna knjižnica Izola je danes center vseživljenjskega 

učenja za različne skupine uporabnikov, tudi deprivilegirane – ostarele, slabovidne, dolgotrajno 

bolne in invalide –, pa tudi za družine, otroke in turiste, najnovejša pridobitev je bralni projekt 

Beremo Slovence – Slovenci za turiste. 

Marina Hrs je leta 2006 prejela nacionalno priznanje Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske 

dosežke pri bogatitvi znanja drugih, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. Leta 2014 je enako 

priznanje pod vodstvom Marine Hrs prejela tudi Mestna knjižnica Izola in pred tem, 2009, tudi 

priznanje s plaketo z zlatim grbom za izjemno delo na področju kulture, izobraževanja, vzgoje, 

spodbujanja prostovoljstva in vseživljenjskega učenja Občine Izola. 

Marino Hrs odlikujeta posluh za drugačnost in posebnost; njeno delovanje temelji na sodelovanju in 

povezovanju. Njene osebne lastnosti so temelj raznolike in lokalnemu okolju prilagojene knjižnične 

ponudbe, ki jo je ustvarila s sodelavci in ki so je danes deležni Izolani in širše lokalno okolje. Pod 

njenim vodstvom je Mestna knjižnica Izola postala središče povezovanja okolja, za katerega deluje; 

knjižnica je pomembna soustvarjalka kulturnega življenja. 

Povezanost z okoljem utrjuje z organizacijo prireditev, razstav in drugih dogodkov, npr. z večeri 

zanimivih Izolanov, na srečanjih z ljudmi, ki dajejo pečat mestu in so s svojim delovanjem 

zaznamovali lokalno okolje. V šestnajstih letih jih je bilo 99. Cikel je lani doživel tudi dvojezično 

knjižno izdajo avtorice Nataše Benčič z naslovom Zanimivi Izolani. Pod njenim vodstvom se knjižnica 

z razstavno dejavnostjo predstavlja umetnikom in drugim ustvarjalcem tudi kot prostor 

promoviranja. 

S sodelavci je ustvarila tudi stalno zbirko starih igrač v okviru javno zasebnega partnerstva, ki 

obsega čez 1500 kosov. Knjižnica s stalno zbirko spodbuja otrokovo domišljijo in izbiro, kako 

preživeti Prosti čas, odrasle/starše pa opominja na pomembnost izbire kakovostne igrače. 



 

 

Knjižnica skozi celotno obdobje vodenja Marine Hrs izkazuje izjemno rast. Knjižnične prostore za 

uporabnike je močno povečala in število zaposlenih skoraj potrojila. Z zanosom, s skrbjo za 

strokovno rast sodelavcev in knjižnice, je Marina Hrs ustvarila proaktivno in družbeno odgovorno 

ustanovo, ki s prej navedenimi aktivnostmi in projekti ter z mnogimi drugimi, kot so npr. vključitev 

knjižne zbirke izolske narodne skupnosti Domenico Lovisato v vzajemni knjižnični katalog COBISS.SI, 

s sodelovanjem v projektu Primorci beremo, soorganizacijo Primorskega pravljičnega festivala in 

Karavane študijskih krožkov, sodelovanje v programu bralne značke Narodne in študijske knjižnice 

Trst in vzpostavitvijo Knjižnice semen, aktivno soustvarja raznolik, pester kulturni utrip kraja, 

občanom nudi možnost »neskončne« izbire, predvsem pa premika meje obzorja Izole in širšega 

lokalnega okolja. Predanost stroki izkazuje tudi preko aktivnega članstva v Društvu bibliotekarjev 

Primorske in Notranjske. 

Za neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničarske stroke na področju splošnega knjižničarstva in h 

krepitvi položaja Mestne knjižnice Izola v mestu, širšem lokalnem okolju in v zamejstvu ji Komisija 

za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 

podeljuje Čopovo diplomo za leto 2022. 


