
 

 

Prejemnik Čopovega priznanja za leto 2022 je 

MIRO TRŽAN 

 

 

Mira Tržana odlikuje poglobljeno poznavanje področja nabave in obdelave knjižničnega gradiva, ki 

ga je pridobival in poglabljal že na začetku poklicne poti; od leta 2000 pa kot vodja Službe za 

pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva takratne Knjižnice Otona Župančiča, 

danes del mreže Mestne knjižnice Ljubljana. 

Je nosilec iniciative za vzpostavitev sodelovanja za optimiranje postopkov nabave in obdelave 

knjižničnega gradiva. Prav zato ga je Združenje splošnih knjižnic leta 2014 imenovalo za vodjo 

delovne skupine za oblikovanje modela enotne obdelave in skupne nabave knjižničnega gradiva v 

slovenskih splošnih knjižnicah. Model je zaživel v pilotnem projektu osmih splošnih knjižnic, danes 

Mestna knjižnica Ljubljana še naprej uspešno sodeluje pri nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva z 

Mestno knjižnico Grosuplje. 

S širokim znanjem in inovativnim razmišljanjem pristopa k optimiranju različnih delovnih področjih v 

Mestni knjižnici Ljubljana. Je član ključnih delovnih skupin v knjižnici, v okviru katerih je skupaj s 

sodelavci razvil rešitve za poenostavitev delovnih postopkov, ki so za zgled tudi drugim knjižnicam. V 

okviru upravljanja s knjižnično zbirko je razvil inovativno metodologijo vrednotenja izposoje 

knjižnične zbirke, ki je kot funkcionalnost za vse knjižnice danes na razpolago drugim knjižnicam v 

sistemu COBISS.SI. Sodeloval je tudi pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig Biblos. 

Njegove zamisli in rešitve, npr. avtomatizirano ažuriranje seznamov novosti knjižničnega gradiva, so 

univerzalne in uporabne za vse knjižnice. Te rešitve in pristope nesebično deli in predstavlja širši 

strokovni javnosti in nudi strokovno pomoč pri izvedbi. Na pobudo Mira Tržana je Mestna knjižnica 

Ljubljana prepoznana tudi kot družbeno odgovorna prostovoljska organizacija. 

Je aktiven član Društva bibliotekarjev Ljubljana in dejaven tudi v različnih telesih matične in drugih 

organizacij. Splošne knjižnice zastopa v Svetu članic COBISS pri IZUM-u, katerega je dva mandata 

tudi vodil. Trenutno za obdobje štirih let vodi Strokovni svet Mestne knjižnice Ljubljana. 

Za prispevek k razvoju knjižničarske stroke na področju uvajanja optimiziranih in inovativnih 

rešitev v delovne procese v knjižničarstvu mu Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in 

Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za leto 

2022. 


