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Hvaležnost
Knjižničarji imamo radi knjige. Morda je to najbolj tipičen stereotip o knjižničarjih 
in verjetno eden redkih, ki je tudi resničen. Knjižničarji smo nevidni ljudje. Še en 
stereotip. Pa nisem najbolj prepričana, ali drži ali ne. Knjižničarji smo s srcem in 
dušo doma v knjižnici. To ni stereotip, to je dejstvo. Dejstvo, ki ga pred nas postav
ljajo Čopovi nagrajenci, prejemniki najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na 
področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku 
knjižničarske stroke.
V pol stoletja dolgem obdobju podeljevanja Čopovih nagrad prejemniki, izjemni po
samezniki, redno rušijo družbene stereotipe o mirnih, nevidnih in v knjige zatoplje
nih ljudeh. Vsako ime na seznamu prejemnikov Čopovih nagrad je unikatna zgodba 
o uresničevanju osebnega poslanstva pri skupnem dobrem. Narava ne pozna dupli
katov, vsaka mavrica na nebu je unikatna stvaritev in vsak gledalec jo zazna drugače. 
Tako je tudi z našimi stanovskimi nagrajenci.
Čopov nagrajenec je eden tistih posameznikov, ki vso svojo moč, znanje in izkušnje 
uporabi za udejanjanje zakonskih, podzakonskih in strokovnih predpisov v praksi ter 
pripelje do bogatenja knjižnične dejavnosti, ki je temelj demokracije ter širše dostop
nosti do znanja, rasti, kulturnega življenja in socialne vključenosti.
Biti prejemnik Čopove nagrade je čast in hkrati odgovornost, kajti za vedno si mejnik 
v strokovnem razvoju in Tvoj presežek piše zgodovino in ustvarja prihodnost.
Knjižničarji smo skromni. Stereotip, morda, nisem prepričana. Vedno znova me v 
to knjižničarsko skromnost prepričajo odzivi Čopovih nagrajencev. Njihov odziv je 
ena sama hvaležnost. Tako kot razmišlja Oliver Sacks, ki me je navdihnil tudi z naslo
vom za tole kratko razmišljanje: večina spominov je obarvana s hvaležnostjo – hva
ležnostjo za to, kar so nam dali drugi, pa tudi s hvaležnostjo, da smo jim zmožni kaj 
povrniti. Hvaležni smo za prispevek naših stanovskih nagrajencev in hvaležnost nas 
preplavlja, da smo jim z nagrado zmožni kaj povrniti.

Sabina Fras Popović



Čopova diploma za leto 2016

mag. Breda  
Podbrežnik Vukmir

Nižjo bibliotekarsko svetnico in magistrico bibliotekarskih znanosti Bredo Podbrež
nik Vukmir odlikujejo poštenost, delavnost, inovativnost, ustvarjalnost ter delo za 
splošno dobro, pri čemer so zanjo pomembni ljudje, kakovost in nova znanja.

Knjižničarstvo jo je zaznamovalo že v srednji šoli, ko je delovala v knjižnici tedanjega 
Delavsko prosvetnega društva Svoboda na Duplici, in usmerilo njeno poklicno pot. 
Leta 1993 je prevzela vodenje Matične knjižnice Kamnik, danes Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik. Breda Podbrežnik Vukmir se zaveda, da je knjižnica pomemben 
dejavnik, ki vpliva ne le na kvaliteto življenja v lokalnem okolju, temveč ga tudi tvor
no sooblikuje. S številnimi inovativnimi projekti, kot so Kamniške pravljične poti in 
pravljičnopripovedovalski festival, skupaj s sodelavci skrbi za oživljanje kamniških 
ljudskih pravljic in povedk, krepi zavest o kulturni dediščini ter vzpostavlja sinergijo 
z lokalnimi kulturnimi društvi. Njena prizadevanja so vidna, o čemer pričata občin
ski priznanji, ki ju je knjižnica prejela leta 1999 (bronasto) in leta 2000 (srebrno). Bre
da Podbrežnik Vukmir ima posluh za potrebe in želje uporabnikov. Tako je tudi po 
njeni zaslugi leta 1997 začela delovati potujoča knjižnica, leta 2005 Krajevna knjiž
nica Komenda, leta 2010 pa Krajevna knjižnica Šmarca, kar je pomemben prispevek 
pri širitvi knjižnične mreže. Pod njenim vodstvom je knjižnica leta 2009 prejela cer
tifikat kakovosti ISO 9001.



Ves čas skrbno sledi polemikam, analizam in rezultatom na knjižničarskem in knji
gotrškem področju ter v dialogu s sodelavci odkriva nove priložnosti delovanja sploš
nih knjižnic. Ima več kot 20letne izkušnje z organiziranjem in vodenjem kulturnih 
in drugih prireditev z namenom promocije knjižnice in bralne kulture, s poudarkom 
na bibliopedagoških vsebinah za sistematično vzgojo šolarjev v samostojne uporab
nike knjižnic.

Ob svojem rednem delu se je s svojo aktivnostjo uveljavila tudi v Zvezi bibliotekar
skih društev Slovenije. Leta 2005 je prevzela vodenje Sekcije za splošne knjižnice. 
Sicer utečenemu delu Sekcije je v osmih letih vodenja in dveh letih delovanja v izvrš
nem odboru dodala prepoznavnost med stanovskimi kolegi.

Breda Podbrežnik Vukmir pogosto predava na domačih in mednarodnih strokov
nih srečanjih. S svojo dejavnostjo aktivno prispeva k promociji dejavnosti splošnih 
knjižnic in k širjenju zavesti o pomenu leteh, tako v slovenskem prostoru kot tudi v 
tujini, ter skrbi za ugled stroke in knjižničarjev. Dan slovenskih splošnih knjižnic je 
prav z njenim delom postal prepoznavna oblika praznovanja, saj se splošne knjižnice 
vsako leto 20. novembra povežejo v promocijsko akcijo ter skupaj nastopijo v sloven
skem kulturnem prostoru. Prav po zaslugi Brede Podbrežnik Vukmir je ta dan postal 
ne le praznik knjižničarjev, ampak tudi praznik vseh uporabnikov knjižnic.

Delo Brede Podbrežnik Vukmir odlikujejo tudi izjemna bibliografija, poleg strokov
ne podkovanosti pa predvsem empatija do ljudi, domačega okolja in pisane besede.

Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stro
ke ter za njen prispevek k razvoju in afirmaciji knjižnic ji Komisija za Čopove diplo
me, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo diplomo za leto 2016.



Čopova diploma za leto 2016

mag. Tatjana Likar
Nižja bibliotekarska svetnica Tatjana Likar je magistrica bibliotekarskih znanosti. Že 
več kot trideset let opravlja izredno pomembno delo na različnih področjih knjižnič
nega sistema in v različnih okoljih, tako na mednarodni kot državni ravni ter tudi v 
lokalnem okolju.

Delovne izkušnje je pridobila z delom v specialni ter nacionalni knjižnici, in sicer na 
pod ročju medknjižnične izposoje ter republiške matične službe za specialne knjiž
nice. Kot sistemski knjižničar je razvijala, izboljševala organizacijo in način dela ter 
vsebino delovnih področij. Pridobila je tudi dovoljenje za vzajemno katalogizacijo. 
Od leta 2003 je zaposlena na Ministrstvu za kulturo za področje knjižnične dejavnos
ti. Ves čas izkazuje izjemno sposobnost povezovanja in vključevanja ključnih stro
kovnih akterjev pri iskanju strokovnih rešitev glede upravnih postopkov za potrebe 
posodobitev zakonskih dokumentov, ki prestavljajo izhodišče za izvajanje knjižnične 
dejavnosti v okviru javne službe pod okriljem državne uprave. Prizadeva si za rešit
ve, ki prispevajo k razvoju in delovanju knjižničnega sistema Slovenije in k njegovi 
povezanosti s sorodnimi sistemi, ter za do stopnost kvalitetnih knjižničnih storitev za 
vse prebivalce.

Tatjana Likar je strokovno zavzetost izkazovala z mentorstvom, recenzijami, števil
nimi objavami, predavanji, s sodelovanjem ali vodenjem projektov, delovnih skupin 
in komisij. Bila je članica različnih delovnih skupin, članica Sveta članic COBISS, 



Upravnega odbora IZUM, Sveta Narodne in univerzitetne knjižnice, Svetovalnega 
odbora Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost in ocenjevalka vlog pri Javni 
agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Aktivno deluje v Zvezi bibliotekarskih društev 
Slovenije in sodeluje z Združenjem splošnih knjižnic ter na ta način prispeva h kre
pitvi profesionalne zavesti knjiž ničarjev, družbenega položaja in ugleda knjižničarjev, 
knjižnic in knjižničarske stroke. Na strokovnih dogodkih Zveze bibliotekarskih druš
tev Slovenije sodeluje z referati in v razpravah.

Vsebinski pregled njenih objav kaže sistemsko usmeritev knjižničarstva. Njeni pri
spevki so pomembno vplivali na razvoj bibliotekarske znanosti, v še večji meri pa na 
razmišljanje knjižničarjev v strokovnem okolju.

Znanja in izkušnje, ki jih je pridobivala na različnih področjih knjižnične dejavnosti, 
so podlaga za njeno izjemno kvalitetno ter poglobljeno poznavanje in razumeva
nje stroke ter delovanja knjižnic. S svojim delom je prispevala k ugledu in napredku 
knjiž ničarske stroke, zato ji knjižničarska srenja izkazuje veliko zaupanje. Njena vi
zija razvoja je, da le visoko strokovno usposobljen kader lahko skrbi za kakovostno 
izvedbo knjižnične javne službe, prinese pozitivne učinke knjižnic vsem prebivalcem 
in ima pozitiven učinek na lokalnem in državnem nivoju.

Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stro
ke ter njen prispevek k razvoju in afirmaciji knjižnic ji Komisija za Čopove diplome, 
Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo diplomo za leto 2016.



Čopovo priznanje za leto 2016

Roža Kek
Roža Kek je bila med leti 1980 in 1983 zaposlena na OŠ Louis Adamič Grosuplje, od 
leta 1983 pa dela v Mestni knjižnici Grosuplje, zadnjih 18 let kot direktorica. Pod nje
nim vodstvom se je knjižnična mreža v občinah, ki jih pokriva delovanje grosupeljske 
knjižnice, prenovila in poživila. Vodila je investicije in prenove enot v Ivančni Gorici, 
Dobrepolju in Grosupljem.

Roža Kek knjižnico vodi z občutkom za kolektiv, skrbno in strokovno, kar dokazuje 
tudi uvrstitev grosupeljske knjižnice med najbolj razvite slovenske knjižnice v letu 
2011. Mest na knjižnica Grosuplje ima pod vodstvom Rože Kek izjemen posluh za 
posameznika, predvsem na področju socialnega vključevanja ranljivih ciljnih sku
pin prebivalstva. S predstavitvijo teh dejavnosti je knjižnica leta 2015 sodelovala pri 
evropskem projektu Public Libraries 2020.

Roža Kek je in še vedno aktivno sodeluje v strokovnih združenjih, je članica Sekcije 
za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ter članica različnih 
delovnih skupin v Zvezi in Združenju splošnih knjižnic. Sodelovala je v različnih 
strokovnih komisijah in drugih telesih ter kot članica strokovne komisije za investi
cije pri Ministrstvu za kulturo.

Za izjemen prispevek k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih 
splošnih knjižnic ter krepitvi položaja knjižničarjev ji Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za leto 2016.



Čopovo priznanje za leto 2016

mag. Urška Bajda
Urška Bajda poslanstvo šolske knjižničarke razširja daleč preko zidov šolske knjiž
nice. Zaposlena je kot vodja dveh šolskih knjižnic, v OŠ Tončke Čeč Trbovlje ter v 
Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče. Delo z mladimi, učitelji in 
družinskimi člani učencev usmerja v projekte bralne pismenosti, promocijo družin
ske pismenosti, debatne krožke z razvijanjem kritičnega mišljenja, bralne urice, tek
movanja iz znanja zgodovine in strategije nudenja pomoči učencem s težavami pri 
branju.

Sodelovala je v več kot 30 mednarodnih projektih, povezanih s šolskimi knjižnicami. 
Kot prva slovenska učiteljicašolska knjižničarka je bila predlagana za ambasadorko 
projekta eTwinning, ki povezuje šole iz vse Evrope, in bila povabljena na Kreto kot 
edina predstavnica Slovenije. Prejela je tudi naziv eTwinning Superstar, priznanje za 
največje število kvalitetno izvedenih projektov med učitelji v naši državi.

Urška Bajda s strokovnimi prispevki ter referati doma in v tujini pomembno prispe
va k promociji dela šolskih knjižnic, seznanja strokovno javnost s strategijami dviga 
pismenos ti med mladimi bralci ter aktivno sodeluje na kongresih šolskih knjižnic in 
na kongresih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Za izjemen prispevek pri promociji dejavnosti šolskih knjižnic, dvigu informacijske 
pis menosti mladih ter krepitvi sodelovanja in povezovanja zaposlenih v knjižničarstvu 
ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za leto 2016.



Čopovo priznanje za leto 2016

Barbara Bračič Fabjančič
Bibliotekarska specialistka Barbara Bračič Fabjančič je svojo bibliotekarsko pot, kljub 
študiju na Oddelku za matematiko in mehaniko na tedanji Fakulteti za naravoslovje 
in tehnologijo, pričela z zaposlitvijo v Centralni ekonomski knjižnici v Ljubljani leta 
1987. Kot informatorka – dokumentalistka je sprva delala v INDOK službi na vse
binski obdelavi člankov in knjig ter uporabnikom nudila zahtevnejše informacije. Ob 
tem se je seznanila z najrazličnejšimi programskimi orodji za kreiranje in upravljanje 
baz podatkov na takratnem sistemu Računalniškega centra Univerze v Ljubljani. Pri 
svojem delu je bila zelo inovativna – uvedla je preslikavo in obdelavo izvlečkov oziro
ma abstraktov člankov iz pomembnejših slovenskih ekonomskih revij s programom 
za optično prepoznavanje znakov. Vzpostavila je sodelovanje s knjižnico na Helsinki 
Schoolof Economics in pošiljala zapise slovenskih strokovnih ekonomskih člankov z 
angleškimi abstrakti v njihovo bazo. Tako so bili zapisi dostopni tudi tuji strokovni 
javnosti. Na njeno pobudo je nastal CDROM Ekonomske fakultete, kot podatkovnik 
za študente s fakultetnimi obvestili ter podatkovni zbirnik člankov in knjig knjižnice.

Leta 2000 se je zaposlila v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), sprva v Biblio
tekarskem izobraževalnem centru, nato pa je bila pet let na delovnem mestu sveto
valke uprave, kjer je pripravljala letne načrte in poročila o strokovnem delu knjižni
ce, vzpostavila in vzdrževala prvo intranetno stran NUK ter organizirala otvoritve 
mesečnih razstav. Številne od njih so bile odmevne in pomembne, tako na nacio
nalni kot na mednarodni ravni. Leta 2005 je postala vodja Informacijskega centra 



za bibliotekarstvo v NUK in se poleg vodenja oddelka ukvarjala z redigiranjem bi
bliografskih zapisov v sistemu Cobiss. Bila je tudi urednica informativnega biltena 
Knjiž ničarske novice ter vodila projekt testiranja in analize RFID tehnologije v okvi
ru Informacijskega centra. Sodelovala je tudi pri izobraževanjih za pripravo na bibli
otekarski izpit, kjer je predstavljala informacijske vire.

V Knjižnici Otona Župančiča se je zaposlila leta 2007 kot organizatorka kulturnih 
programov. Do danes je organizirala preko 2.100 prireditev z 2.600 nastopajočimi, ki 
jih je obiskalo skoraj 60.000 obiskovalcev. Pri pripravi programa je sodelovala z več 
kot 200 kulturnimi inštitucijami, založbami, društvi, veleposlaništvi in drugimi. Na 
namenskih spletnih portalih je objavila skoraj 3.000 objav o prireditvah.

Barbara Bračič Fabjančič se zaveda, da je kulturni program ena od vodilnih program
skih vsebin knjižnice in hkrati poročilo o vrednotah, ki jih knjižnica zastopa. Pro
gram, ki ga je in ga še vedno pripravlja, temelji na vrednotah svobode izražanja, soli
darnosti, strpnos ti, spoštovanja različnosti ter na spodbujanju socialne vključenosti, 
medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja. S svojim delom in odnosom je 
prispevala k uveljavitvi Knjižnice Otona Župančiča in s tem celotne Mestne knjižnice 
Ljubljana na področju kvalitetne kulturne ponudbe mesta.

Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stro
ke ter za njen prispevek k razvoju in afirmacij knjižnic, ji Komisija za Čopove diplo
me, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo priznanje za leto 2016.



Čopova plaketa za leto 2016

EBSCO Information Services
EBSCO Information Services že skoraj dvajset let sodeluje z Zvezo bibliotekarskih 
druš tev Slovenije. V tem času je veliko prispeval k ugledu in napredku knjižničarjev, 
knjižnic in knjižničarske stroke v Sloveniji ter v tujini. To je dosegel z uvajanjem ino
vacij in izboljšav v delovno okolje in delovne procese knjižnic.

Bil je prvi globalni ponudnik, ki je uporabniški vmesnik prevedel v slovenski jezik in 
ko je pred leti razvil orodje za iskanje informacij (discovery service), ga je jezikovno 
prilagodil tudi za slovensko govoreče uporabnike. Z zagotavljanjem dostopa po meri 
slovenskih uporabnikov knjižnic do številne digitalne literature prispeva k dvigu in
formacijske pis menosti prebivalstva in povečanju možnosti za vseživljenjsko učenje.

Vsa ta leta kot zlati sponzor finančno podpira organizacijo osrednjega dogodka Zve
ze.

Za izjemen prispevek pri krepitvi vloge knjižnic in knjižničarske stroke ter podporo 
prizadevanjem za razvoj knjižničnih storitev Komisija za Čopove diplome, Čopova 
priznanja in Čopove plakete podeljuje EBSCO Information Services Čopovo plaketo 
za leto 2016.



Čopova plaketa za leto 2016

dr. Martin Žnideršič
Martin Žnideršič je svoje poklicno življenje in zasebno predanost posvetil knjigi. 
Sprva je deloval kot novinar in televizijski urednik, kasneje kot urednik v založbi 
Mladinske knjiga in zadnja leta kot glavni direktor v Cankarjevi založbi. Svoje stro
kovno znanje je predajal generacijam študentov bibliotekarstva, najprej kot predava
telj na Oddelku za knjižničarstvo na tedanji Pedagoški akademiji, kasneje kot izredni 
profesor za knjigarstvo na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinar
stvo, po ustanovitvi Oddelka za bibliotekarstvo, pa je predaval na Filozofski fakulteti 
in bil med leti 1991 in 1999 predstojnik Oddelka. Leta 2000 mu je bil podeljen naziv 
zaslužni profesor. V času svoje poklicne poti je bil vedno angažiran na področju knji
ge, opravljal je različne strokovne funkcije in za svoje delo prejel številna priznanja.

Zasebno je Martin Žnideršič svojo ljubezen do knjig izkazoval s predanim zbira
teljskim delom. V štirih desetletjih prizadevanj je postal eden najvidnejših evrop
skih zbiralcev miniaturnih knjig in lastnik ene največjih tovrstnih zbirk v tem delu 
Evrope, ki šteje preko 3.000 miniaturk iz 57 držav. Svoje vseživljenjsko zbirateljsko 
prizadevanje je zaključil z več dragocenimi donacijami Mestni knjižnici Ljubljana – 
Slovanski knjižnici.

Z donacijo miniaturnih knjig prebivalcem Ljubljane oziroma Mestni knjižnici Ljublja
na leta 2010, ko je bilo mesto nosilec častnega naziva Svetovna prestolnica knjige, kot 
tudi s kasnejšo donacijo osebne knjižne zbirke Prešerniana knjižnici, je odprl pot za 



nove mož nosti promocije knjige in knjižnice. Njegovo zgledno sodelovanje z Mest
no knjižnico Ljubljana se je, od prve donacije leta 2010 do najnovejše v letu 2016, 
izkazovalo v dragoceni mentorski podpori pri izgradnji knjižnične zbirke, pomoči 
pri vključevanju knjiž nice v mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z miniaturnimi 
knjigami, in izvajanju promocije Mestne knjižnice Ljubljana doma in v tujini.

Za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stro
ke ter za njegov prispevek k razvoju in afirmacij knjižnic, mu Komisija za Čopove 
diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo plaketo za leto 2016.
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Čopove nagrade

Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete so najvišje držav
ne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva. Poimenovane 
so po slovenskem knjižničarju in učenjaku Matiji Čopu.
Čopova diploma se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na 
področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in 
napredku knjižničarske stroke. Čopove diplome se podeljujejo posamez
nikom, ki so člani rednih ali pridruženih članov Zveze. Posameznik jo 
lahko prejme le enkrat.
Čopovo priznanje se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih stro
kovnih pristopov ali za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, 
krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti 
ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti. Čopova priznanja se po
deljujejo posameznikom, ki so člani rednih članov Zveze, rednim članom 
Zveze ter pridruženim članom Zveze, izjemoma pa tudi drugim organi
zacijam, ki podpirajo delovanje Zveze in njenih članov oziroma imajo 
posebne zasluge za popularizacijo in napredek knjižničarske stroke. Čo
povo priznanje lahko posameznik ali organizacija prejmeta večkrat.
Čopova plaketa se podeli tistim podpornikom (sponzorjem, donatorjem, 
društvom, ustanovam ipd.) Zveze, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo in 
podpirajo delovanje Zveze.


