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Besede imajo neizmerno moč. Pobožajo, udarijo, premaknejo, spodbudijo, dajo krila 
ali nas prizemljijo. Besede vedno ostanejo z nami. Znova in znova jih lahko beremo 
ter ob njih podoživljamo občutke, ki nas peljejo po poti navzdol ali navzgor. Naš 
jezik nam ponuja mnogo besed, s katerimi lahko opišemo neprecenljiv prispevek 
Čopovih nagrajencev in nagrajenk k razvoju stroke, a najmočnejše besede nam je 
podarila dr. Svetlana Slapšak, ko je zapisala:

»Na koncu moram le priznati: katero skupino vidim kot najpomembnejšo za obliko
vanje nove realnosti, brez smrdljivih besed in laži, dovolj strpno, blago, ozaveščeno, 
dob rohotno, vsakomur naklonjeno, uslužno, kreativno (dobro, gre za idealiziran opis?) 
To so zame predvsem in morda samo – knjižničarke. One podpirajo in nosijo eno 
najuspeš nejših družbenih mrež v državi ter državljane gotovo delajo boljše, na dolgi 
rok. Ne zanimajo jih bogati bralci, temveč prav tisti/tiste, ki si knjig ne morejo kupiti. 
Knjižnice so tople, tihe, prijetne, idealno mesto za boljše razmišljanje o grozotah zunaj 
in o tem, kako nikoli ne izgubiti povezave z realnostjo. Knjižničarke so sposobne pre
brati bralca, mu ponuditi več in bolje, ga napotiti tja, kamor ne ve, da mora iti. Počasi, 
ko bere, čas ni pomemben. Zares si ne morem zamisliti boljše skupine, ki bi državljane 
lahko zapeljala v državljansko držo, in pri tem se ji ni treba niti posebej organizirati. In 
nisem samo enkrat opazila, da se pri svojem delu tudi zelo zabavajo. Na kratko, najdite 
mi boljšo skupino za izboljšanje družbe!« 

Smrdljive besede in tiste druge. (1. 12. 2018). Večer, V soboto, str. 16.

Čopovi nagrajenci so tisti izmed nas, katerih delo je pustilo nespregledljiv pečat v 
stroki in v družbi.

Sabina Fras Popović 
predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije



mag. Dunja Legat (foto: Miha Žižek)



Čopova diploma za leto 2018

mag. Dunja Legat

Bibliotekarska specialistka mag. Dunja Legat je knjižničarstvu zapisana že skoraj 
tri desetletja. Z diplomo iz tekstilne tehnologije se je najprej zaposlila kot mlada 
raziskovalka, nato še kot vodja informacijskega centra, redaktorica bibliografije, 
vodja službe za obdelavo periodičnih publikacij. Trenutno opravlja delo pomočnice 
ravnateljice Univerzitetne knjižnice Maribor in predstojnice Univerzitetne založbe 
Univerze v Mariboru.

Mag. Dunja Legat pristopa k strokovnim in praktičnim problemom s širšim in ce
lostnim uvidom ter z veliko mero kritičnosti do akademskega in širšega družbenega 
okolja. V središče strokovnega preizpraševanja je postavila vprašanje kakovosti sto
ritev v knjižničarstvu, s poudarkom na tistih storitvah, ki imajo prepoznaven in iz
jemno močan vpliv na kakovost dela in doseganje rezultatov v akademskem okolju. 
Z vpeljavo vsakoletne samoevalvacije knjižnične dejavnosti je spodbudila, da so se 
knjižnične storitve v akademskem okolju dvignile na višjo raven.

Svetovalno in koordinacijsko delo na področju bibliografije zaposlenih na univerzi 
je nadgradila v permanentno in tesno prepleteno sodelovanje fakultetnih knjižnic. 



Sodelovala je pri vzpostavljanju Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, bila je 
med prvimi v slovenskem knjižničarstvu, ki so prepoznali pomen odprtega dosto
pa, ter je ena od glavnih pobudnic povezave repozitorijev vseh slovenskih univerz v 
skupni repozitorij in pomemben akter pri nastajanju Nacionalnega portala odprte 
znanosti.

Za strokovno udejstvovanje mag. Dunje Legat je značilna velika sinergija med stro
kovnim delom in širšim družbenim okoljem, v katerega prenaša izsledke bibliote
karske stroke. Praktično delo jo je spodbudilo k teoretičnim raziskavam na področju 
bibliografskih podatkov v povezavi z osebnimi bibliografijami, svoje raziskovalno 
delo pa je nadgradila v magistrski nalogi, katere izsledki so spodbudili k razvoju 
funkcionalnosti sistema COBISS.

Mag. Dunja Legat je avtorica ali soavtorica številnih objav s področja kakovosti 
knjižničnih storitev, sodobnih trendov v bibliotekarstvu s poudarkom na odprtem 
dostopu znanstvenih informacij in razvoju digitalnih virov. Kot članica delovnih 
skupin je sodelovala pri nastajanju številnih temeljnih vsebin in elaboratih nacio
nalnega pomena, kot so npr. knjižnični standardi, strategije razvoja, institucionalne 
evalvacije ipd.

Prepoznavna lastnost mag. Dunje Legat je izjemna toplina do stanovskih kolegov. 
Že od začetka svoje poklicne knjižničarske kariere je članica Društva bibliotekarjev 
Maribor. Tri mandate je bila predsednica, dva mandata podpredsednica, danes pa 
je članica izvršnega odbora Društva. Sodelovala je v organizacijskih in programskih 
odborih posvetovanj in strokovnih srečanj v okviru Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije, pa tudi pri drugih strokovnih srečanjih. Stanovsko združenje je od nek
daj doživljala kot veliko strokovno avtoriteto, kot neprecenljivo vez med knjižničarji 



različnih tipov knjižnic. »Smo enaki in različni,« pravi sama. In dodaja še: »Kar je 
enako, je lahko drugje bolje, in kar je različno, vzbuja nove ideje.«

Za neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničnega sistema Univerze v Mariboru ter 
krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ji Komisija za Čopove 
diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slo
venije podeljuje Čopovo diplomo za leto 2018.



Irena Sešek (foto: Milan Štupar)



Čopova diploma za leto 2018

Irena Sešek

Bibliotekarska specialistka Irena Sešek je že skoraj tri desetletja zaposlena v Narodni 
in univerzitetni knjižnici kot vodja Službe za pridobivanje, obdelavo in hranjenje 
knjižničnega gradiva. V središču njenega zanimanja je področje obveznega izvoda 
publikacij ter sistematično zbiranje, obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva v 
Narodni in univerzitetni knjižnici.

Irena Sešek je članica vrste strokovnih delovnih skupin, v katerih prispeva svoje bo
gato znanje pri reševanju strokovnih problemov. Teoretično in praktično znanje je 
prispevala pri oblikovanju sprememb Zakona o obveznem izvodu publikacij in z nji
mi povezanimi podzakonskimi akti. Koordinirala je razvoj portala CAT.SI, sodelo
vala v delovni skupini za programsko opremo COBISS3/Nabava, delovala pri koordi
naciji prehoda slovenskih knjižnic na COBISS3/Katalogizacija in sodelovala v delovni 
skupini za poslovni model sodelovanja knjižnic pri postopkih nabave in obdelave v 
okviru Združenja splošnih knjižnic. Je nacionalna strokovna avtoriteta, iz katere se 
napajajo in učijo nove generacije bibliotekarjev. Njeno delovanje v bibliotekarski stro
ki je usmerjeno v prihodnost, različne situacije prepoznava kot prilož nosti za dejav
nost in je soustvarjalka strokovnih usmeritev na področju knjižnične dejavnosti.



S svojim delovanjem v okviru strokovnih združenj izraža posebno predanost knjiž
ničarski stroki. En mandat je bila predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slove
nije in tri mandate podpredsednica. Od leta 1990 je članica Društva bibliotekarjev 
Ljubljana. Redno sodeluje pri pripravi strokovnih posvetovanj in kongresov. Vodila 
je tudi skupino za pripravo Manifesta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o raz
voju slovenskih knjižnic in knjižničarstva. V zadnjih desetih letih intenzivno gradi 
model prenosa znanja v ZBDS, pri čemer je prevzela vlogo mentorice, ki mlajšim 
generacijam odstira pot na oder slovenskega knjižničarstva in mednarodnega knjiž
ničarskega okolja.

Deluje v strokovnih organih nacionalnih in mednarodnih vladnih in nevladnih or
ganizacij. Je članica Sveta NUK, članica strokovnega telesa za nakup tuje znanstvene 
literature in baz podatkov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, članica 
Upravnega odbora IZUM in članica izvršnega odbora Konzorcija UDK. Deset let je 
bila predsednica Sveta članic COBISS. Svoje prispevke objavlja v strokovni in znan
stveni literaturi, deluje tudi kot prevajalka strokovnih besedil s področja knjižnične 
dejavnosti ter tako skrbi za razvoj slovenske strokovne terminologije. Svoje znanje 
prenaša tudi z izvedbo predavanj s področja knjižničnih zbirk in obveznega izvoda. 
Vrsto let je bila izpraševalka za hrvaški in angleški jezik pri bibliotekarskih izpitih.

Irena Sešek je nedvomno knjižničarka z dušo in srcem. Njeno osebno poslanstvo je 
biti proaktiven knjižničar, ki v knjižnicah vidi ustanove, ki se lahko posameznika 
dotaknejo v globini življenjskega veselja ali stiske. Zanjo knjižničarji niso le uradniki 
ali javni uslužbenci, temveč tisti strokovnjaki, ki nosijo odgovornost, da družba ne 
zastane. Verjame v nujnost sprememb, pri uresničevanju leteh pa je nikoli ne usta
vijo razmišljanja, ki so obarvana z dvomi, pomisleki in strahom. V strokovnem živ
ljenju verjame v moč korektnega in spoštljivega dialoga ter to kulturo prenaša v vse 



sfere svojega strokovnega delovanja. Njeno odlično poznavanje stroke in delovanja 
knjižnic ter knjižnične mreže je temelj in podlaga, iz katere lahko črpa vsa slovenska 
bibliotekarska stroka.

Za izjemen doprinos pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stro
ke ter njen prispevek k razvoju in afirmaciji knjižničarstva ji Komisija za Čopove 
diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slo
venije podeljuje Čopovo diplomo za leto 2018.



mag. Matjaž Neudauer (foto: Boris Farič)



Čopovo priznanje za leto 2018

mag. Matjaž Neudauer

Višji bibliotekarski svetovalec mag. Matjaž Neudauer od leta 2006 vodi Knjižnico 
Ivana Potrča Ptuj. S svojim vsestranskim delom je pomembno prispeval k ugledu in 
promociji knjižnice, ki je pod njegovim vodstvom s številnimi projekti naredila velik 
korak naprej.

Predanost knjižnicam in knjižnični dejavnosti dokazuje po eni strani z vsakodnev
nim delom v lokalnem okolju, po drugi pa z vključevanjem v vseslovensko strokov
no razpravo o aktualni problematiki knjižničarstva, zlasti na področju knjižnične 
zakonodaje in organizacije knjižnične dejavnosti. Pomembna so tudi njegova priza
devanja za ureditev financiranja delovanja ptujske knjižnice s strani občin ustanovi
teljic in pogodbenic, pri čemer opozarja na nedorečenost zakonodaje ter potrebo po 
ureditvi razmer na sistemski ravni.

V vseh projektih knjižnice, ki jih je mag. Matjaž Neudauer pripravljal skupaj s sode
lavci v knjižnici, je treba izpostaviti njegovo pomembno organizacijsko vlogo, saj je 
znal vedno in v pravem trenutku poiskati in povezati ljudi z idejami, ustreznim stro
kovnim znanjem in sposobnostmi, da zastavljene cilje realizirajo. Ob tem je poskrbel 



tudi za ustrezno spodbudo, motivacijo in finančna sredstva, da so zastavljeni projek
ti lahko bili uspešno realizirani in predstavljeni širši javnosti.

Bil je član Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, eden od pobudnikov za usta
novitev in pravno ureditev Združenja splošnih knjižnic ter član upravnega odbora 
in predsednik častnega razsodišča Združenja. Je aktiven član Društva bibliotekarjev 
Maribor in sodeluje v organih in telesih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Bil 
je tudi eden od glavnih akterjev pri zasnovi Goropevškovih priznanj in Goropevško
vih listin, ki jih podeljuje Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije.

Za velik prispevek k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih sploš
nih knjižnic mu Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za leto 2018.



Čopovo priznanje za leto 2018

Gregor Škrlj

Gregor Škrlj (foto: Jurij Česnik)



Gregor Škrlj je univerzitetni diplomirani bibliotekar s pridobljenima nazivoma knjiž
ničar svetovalec in višji bibliotekar. Že vrsto let vodi šolsko knjižnico na Osnovni šoli 
Prule v Ljubljani.

S promocijo knjižnične dejavnosti in z izvajanjem dodatnih aktivnosti v šolski 
knjiž nici za zaposlene, učence in njihove starše prispeva svoj del k razvoju knjiž
nične dejavnosti v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru. Organiziral je 
knjižne čajanke za zaposlene, vpeljal ebralnike in tablične računalnike, ki dodatno 
motivirajo učence za branje ter so v podporo učencem s primanjkljaji, sodeloval pa 
je tudi v mednarodnih projektih, kjer je učencem omogočil medvrstniško in med
kulturno sodelovanje. Za svoj individualen pristop k spodbujanju veselja do branja 
in za dosežke na področju dviga bralne kulture je leta 2017 prejel nagrado Sončnica 
na rami.

Redno objavlja strokovne prispevke s področja šolskega knjižničarstva, o delovnih 
izzivih šolskih knjižničarjev, o bralni motivaciji, izgradnji kataloga, učenju iskanja 
gradiva v katalogu COBISS, implementaciji informacijskokomunikacijske tehno
logije v šolsko knjižnico ter o uporabnosti egradiv. Aktivno sodeluje na različnih 
slovenskih in mednarodnih kongresih, strokovnih posvetovanjih in izobraževa
njih. V slabem desetletju je izvedel 19 strokovnih delavnic oziroma predavanj, s 
katerimi je širil novosti, podvige, kompetentnost ter dober glas o šolskem knjižni
čarstvu.

Je dolgoletni član Društva bibliotekarjev Ljubljana, član izvršnega odbora Sekcije 
šolskih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, član uredniškega odbora 
revije Šolska knjižnica pri Zavodu RS za šolstvo ter vodja študijske skupine šolskih 
knjižničarjev za področje Ljubljane.



Za izjemen prispevek pri promociji vloge šolskih knjižnic in utrjevanju položaja 
šolskega knjižničarstva v lokalnem in širšem okolju ter za individualne pristope k 
spodbujanju branja mu Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove 
plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopovo priznanje za 
leto 2018.
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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.


