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Besede so naše orodje

Besede so naše orodje. So orodje, s katerim orjemo po čustvih, rahljamo misli in 
delamo brazdam podobne zareze v naši duši. So orodje, s katerimi orjemo ledino v 
dejanjih. So orodje, s katerim spravljamo zgodbe življenja v svet.

Besede so naša moč.

So moč, s katero opravljamo delo ali prenašamo napore. So moč, s katero izražamo 
sposobnost za obstajanje. So moč, ki nam omogoča, da uveljavljamo svojo voljo in da 
vplivamo ter učinkujemo drug na drugega.

Besede so naše bistvo.

So za nas najvažnejše in najznačilnejše. Opredeljujejo vse značilne fizične in duhov
ne sestavine človeka. So naše jedro, osrčje, prvobitnost, srž, srčika, substanca, bit. 
Besede opredeljujejo vse, da je to, kar je.

Nagrada je beseda.

Beseda, ki nam sporoča, da nekomu nekaj dá kot dokaz priznanja za pomemben 
znanstveni, umetniški dosežek, za plemenito dejanje. Nagrado dobimo, če se izpol
nijo določeni pogoji. Nagrada je plačilo za vestno, prizadevno delo, ki ni vezano na 
redno delovno razmerje.

Nagrada ima v sebi še vrsto besed.

Dan. Rad. Grad. Gára. Nag. Gad. Rana. Dar.



Dan je čas štiriindvajsetih ur, ki se začne ob polnoči in traja do polnoči. Je čas, 
določen za posebne namene in posvečen spominu. Rad je simbol za enoto radian, 
enota za merjenje absorbirane doze ionizirajočega sevanja, izraža pripravljenost 
koga opravljati kako dejanje z veseljem, zadovoljstvom, izraža voljo, željo osebka in 
pomeni imeti veselje do česa, nagnjenje. Grad je enota za merjenje količine alkoho
la ali kotov in veliko utrjeno poslopje. Gára je v dva ali več krakov razraslo drevo. 
Nag stopi človek v svet, brez obleke, nepokrit, razkrit. Gad je strupena kača, pa tudi 
neugnan, podjeten človek. Rana nastane na mestu, kjer se tkivo pretrga ali nastane 
zaradi duševne bolečine. Dar je nekaj, kar je dano komu v last brez plačila, posebna 
nadarjenost ali sposobnost za kaj.

Vsi pomeni teh besed se na svoj način podeljujejo v besedni zvezi »Čopov nagrajen
cev«. Posamezniki, ki so v imenu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije prejeli naj
višje stanovsko nagrado za posebne dosežke na področju knjižničarstva, so vedno 
bili in so še sedaj posamezniki, ki živijo za stroko 24 ur vsak dan, izražajo priprav
ljenost opravljati svoje poslanstvo z veseljem, s svojim delom gradijo veliko utrjeno 
poslopje, v katerem se poti razdelijo v dva ali več krakov. Pogosto se zgodi, da stojijo 
nepokriti in razkriti s svojimi mislimi in dejanji. Včasih jih posamezniki ali družba 
dojemajo kot neugnane, podjetne. Pretrgana tkiva so del njihove duše, včasih tudi 
telesa. Zanje je značilna posebna nadarjenost ali sposobnost.

Vse to so Čopovi nagrajenci in Čopove nagrajenke. So kreatorji strokovne pokrajine 
in posamezniki, ki gradijo moč sistema. Ga pripeljejo do ljudi in ga za ljudi naredijo 
bolj človeškega.

In moč besede je tista, ki nas naredi močne. Če le besedo dovolj močno ponotranjimo 
ter iz informacije spremenimo v zanje. To je možno le z branjem in raziskovanjem. 



Oba glagola sta vezno tkivo sodobne družbe, ki gradi kulturo znanja, povezovanja, 
sodelovanja.

In, ja, dan je tudi enota za omejeno trajanje življenja. In čas svetlobe od sončnega 
vzhoda do zahoda.

Čopovi nagrajenci in nagrajenke so čas svetlobe od vzhoda do zahoda. Vsak v svo
jem letu.

Brez slovarja slovenskega jezika in portala Fran bi bilo to razmišljanje o moči besede 
»nagrada« popolnoma drugačno.

dr. Sabina Fras Popović 
predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije



Luana Malec (foto: Nevenka Gropajc)



Čopova diploma za leto 2019

Luana Malec

Pred dvaindvajsetimi leti je Luana Malec, danes magistrica bibliotekarstva, biblio
tekarska specialistka, in vodja službe za izvajanje območnih nalog v Osrednji knjiž
nici Srečka Vilharja Koper, sprejela odločitev in se podala v odkrivanje zanimivosti 
knjižničarske stroke in bibliotekarske znanosti. Leta 1997 se je zaposlila v Osrednji 
knjižnici Srečka Vilharja Koper. Začela je tam, kjer je dobila poseben vpogled v zna
čilnosti lokalnega okolja. Kot vodja oddelka Potujoče knjižnice je spoznala pomen 
neposrednega stika z uporabnikom, kaj prebivalcem pomeni obisk knjižnice, kako 
se nanj pripravijo in kako jim pomeni dosti več kot le izposojo knjig. Pomeni jim 
družabni dogodek. Kako deluje krajevna knjižnica v lokalnem okolju, je spoznala na 
delovnem mestu vodje dveh krajevnih knjižnic in temu dodala še vpogled v specifike 
Študijskega oddelka. Precej pridobljenih strokovnih izkušenj na trinajstletni poti v 
knjižnici je leta 2010 prenesla na novo delovno mesto, ko je prevzela vodenje službe 
za izvajanje območnih nalog.

V okviru vodenja programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjiž
nične dejavnosti na obmejnih območjih je zaslužna za vzpostavitev sistema ene čla
narine Knjižnice Koper z Narodno in študijsko knjižnico Trst, Gradsko knjižnico 
Umag in Gradsko knjižnico Poreč, brezplačno obmejno medknjižnično izposojo z 
Narodno in študijsko knjižnico Trst, razširitev bibliobusne mreže postajališč v Italijo 
in na Hrvaško ter vključitev Narodne in študijske knjižnice Trst in desetih osnovnih 



šol v Trstu v bralni projekt »Berimo z Rovko Črkolovko«. Organizirala je projekt 
»Knjižnice brez meja« – mednarodno strokovno srečanje knjižnic in partnerjev z 
obmejnih krajev Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. V sklopu vode
nja programa knjižnične dejavnosti za Slovence po svetu je sodelovala v projektu 
»Biblio bus za Banjaluko«, ki so ga v dogovoru s Slovenskim kulturnim društvom 
Triglav iz Banje Luke izvedli Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Narodna 
in univerzitetna knjižnica Republike Srbske.

Luana Malec je sodelovala pri vzpostavitvi regijskega spletnega biografskega leksi
kona »Primorci.si« in bila ena od dveh prvih urednic. Sodelovala je tudi pri vse
binskem oblikovanju projekta »Rastemo z eviri«, nastalem v okviru primorskih 
knjižnic, ki je prerasel v nacionalni projekt na področju informacijskega opismenje
vanja. Njen najodmevnejši projekt je nedvomno inovativen in danes zelo uspešen 
portal »Dobreknjige.si«, ki je namenjen vsem, ki se v današnji poplavi knjig težko 
znajdejo in iščejo nekaj res dobrega zase. Kot glavna urednica spletnega portala in 
regijska urednica za obalnokraško območje Luana Malec portal zelo uspešno vodi 
vse od njegove vzpostavitve in skrbi za njegov nadaljnji razvoj.

Luana Malec vseskozi aktivno sodeluje v različnih strokovnih delovnih skupinah 
na lokalnem in nacionalnem nivoju. Že od začetka svoje poklicne kariere je člani
ca Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske, od leta 2013 je aktivna članica 
Sekcije splošnih knjižnic ter od leta 2017 članica Uredniškega sveta revije Knjižni
ca, v letih 2016 in 2017 je kot zunanja urednica uredila dve tematski številki revije 
Knjižnica. V okviru Sekcije za splošne knjižnice je od njenega vstopa v izvršni odbor 
sodelovala pri organizaciji in izvedbi strokovnih posvetovanj z mednarodno ude
ležbo. Aktivno je vpeta preko različnih delovnih skupin tudi v delovanje Združenja 
splošnih knjižnic in pomembno prispeva k razvoju knjižnične dejavnosti.



Svoje delo je Luana Malec tudi v okviru študija v celoti posvetila razvoju knjižnične
ga sistema. Tako je nastala magistrska naloga Album Slovenije: osebni spomini 20. 
stoletja: zasnova in vrednotenje uporabniškega vmesnika za samostojno dodajanje 
vsebin na portalu Kamra, za katero je v letu 2014 prejela Prešernovo nagrado Filo
zofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Od samega začetka vstopa v knjižničarski prostor njeno delovanje zaznamujejo bo
gato znanje, sposobnost prilagajanja različnim situacijam, povezovanje in doseganje 
zastavljenih ciljev. S pridobivanjem novih znanj in izkušenj na različnih delovnih 
področjih se krepi tudi njena vizija knjižničnih storitev, v sklopu katerih išče vedno 
nove kreativne rešitve. Zelo uspešna je pri sodelovanju in vpeljevanju novih ter za 
uporabnike slovenskih splošnih knjižnic zelo pomembnih projektov. Knjižničarsko 
stroko osvešča s svojimi projekti in primeri dobrih praks, z objavami strokovnih 
člankov, z izobraževanji in predavanji doma in v tujini.

Luana Malec je neusahljiv vir energije za vse, ki jo obkrožajo, in je vedno dostopna 
za nove ideje. Odlikuje jo odlično poznavanje stroke ter preseganje mej lokalnega 
okolja ter izjemna zavezanost k sodelovanju in povezovanju, tako v slovenskem kot 
v mednarodnem prostoru. S svojo strokovno suverenostjo in spoštljivim odnosom 
do drugih akterjev na področju knjižne verige permanentno dviguje profesionalno 
zavest in ugled knjižničarske stroke.

Za njen izjemen doprinos k razvoju dejavnosti splošnih knjižnic ji Komisija za Čo
pove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev 
Slovenije podeljuje Čopovo diplomo za leto 2019.



dr. Jerneja Ferlež



Čopova diploma za leto 2019

dr. Jerneja Ferlež

V četrtini stoletja si je dr. Jerneja Ferlež, bibliotekarska višja svetnica, nabrala števil
ne izkušnje v knjižničarski stroki. Še močneje je v teh letih sooblikovala knjižničar
sko pokrajino in v njej zasejala semena, ki so ob njeni strokovni poti zrastla v članke, 
knjige, razmišljanja, dogodke. Prve korake na tej poti in na poti poklicne kariere je 
po diplomi iz etnologije in bibliotekarstva naredila v Univerzitetni knjižnici Mari
bor. Sprva kot bibliotekarka informatorka ter strokovna referentka za etnologijo in 
bibliotekarstvo, na prvem križišču jo je pot peljala v vodenje Izposojevalne službe, 
na drugem križišču v polje komunikacije in predstavljanja knjižnice v širšem druž
benem prostoru. To sedaj uspešno opravlja na delovnem mestu strokovne sodelavke 
za stike z javnostmi v Univerzitetni knjižnici Maribor.

Kot bibliotekarka informatorka je svoj fokus zanimanja usmerila na uporabnike 
in reševanje različnih raziskovalnih vprašanj, ki so uporabnike vodile v knjižnico. 
Ustvarjala je povezave med njihovimi vprašanji in gradivom knjižnice, tako da 
je uporabnikom predstavljala različne vire iz podatkovnih zbirk in knjižničnih 
katalogov. Na delovnem mestu strokovne referentke je v ospredje zanimanja in 
lastnega strokovnega delovanja postavljala razvoj bibliotekarske znanosti, zlasti 
na področju referenčnega dela z uporabniki in razvojem t. i. uporabnikom pri
jaznejših knjižničnih storitev. Na delovnem mestu strokovne sodelavke za stike 
z javnostmi je vpeljala sodobne in učinkovite metode promocijske dejavnosti na 



različnih nivojih. V zadnjih petih letih je njeno polje delovanja vezano tudi na 
prireditveno dejavnost knjižnice. V največji meri je vpeta v vodenje številnih s 
knjigo in knjižnico povezanih dogodkov ter drugih širše prepoznanih kulturnih 
dogodkov. Njen podpis nosijo predvsem izborne predstavitve knjig slovenske tis
kane produkcije. Pripravlja občasne, a zelo odmevne razstave, povezane tako z 
literaturo ter kulturno umetniškim in zgodovinskim življenjem Maribora kot tudi 
s širšim slovenskim družbenim okoljem. S kulturnim delovanjem in kot izredno 
kulturno angažirana delavka plemeniti strokovno javnost in širše družbeno oko
lje. Predvsem pa knjižnico in njen izredno bogat knjižnični fond prestavlja v druž
beni prostor.

Vodilo delovanja dr. Jerneje Ferlež je nenehno prepletanje strokovnega dela z udej
stvovanjem v širšem družbenem okolju. V središču njenega strokovnega in znan
stveno raziskovalnega polja ostaja človek kot osnovni gradnik humanosti in druž
benosti. Z izredno tankočutnostjo do uporabnikov knjižničnih storitev postavlja 
gledišče posameznika vedno v ospredje in središče svojega strokovno znanstveno 
raziskovalnega načina delovanja.

Dr. Jerneja Ferlež je kot avtorica ali soavtorica podpisana pod številne objave s po
dročja knjižničarstva in etnologije. Teme njenih prispevkov, med katerimi najdemo 
tako izvirne znanstvene članke kot pregledne strokovne članke, so raznovrstne in 
zaobjamejo tako vprašanje kakovosti knjižničnih storitev, vezanih na delo z uporab
niki, kot razmišljanja o sodobnih trendih v bibliotekarstvu, s poudarkom na pro
mocijski dejavnosti knjižnic in njenih storitev v širšem okolju. Dr. Jerneja Ferlež je 
prepoznana kot avtorica in soavtorica prispevkov etnoloških vsebin, pri čemer so v 
ospredju njene zasluge za širitev splošne kulturne zavesti o bivanjski kulturi v Ma
riboru z okolico, vključno s povezovanjem knjižničarskih storitev z neposrednim 



okoljem. Njeno odmevno teoretično in praktično delo izkazuje osebna bibliografija, 
ki obsega skoraj 400 bibliografskih enot.

Aktivna je kot recenzentka in urednica strokovnih zbornikov, monografij in dru
gih objav, svoje znanstvenoraziskovalne izsledke pa objavlja tako v slovenskih kot 
tujih publikacijah. Vedenje o razvoju slovenskega knjižničarstva prenaša na mlajše 
generacije z aktivnimi udeležbami na strokovnih posvetovanjih in drugih srečanjih, 
kjer tudi kot moderatorka vodi številne okrogle mize in občne zbore ter literarna ali 
zgodovinska srečanja.

Dr. Jerneja Ferlež je članica Društva bibliotekarjev Maribor od začetka svoje poklic
ne kariere, v dveh mandatih je aktivno delovala v izvršnem odboru. Več mandatov 
je članica Uredniškega sveta znanstvene in strokovne revije Knjižnica.

Ko se polje razcveti, je množica pisanih cvetov neločljivo povezana v barvnem pre
hajanju. Tako je delovanje dr. Jerneje Ferlež znotraj ozko strokovnega polja knjižni
čarstva v povezavi z bibliotekarsko znanostjo prepleteno in v nenehnem prehajanju 
ter dopolnjevanju z dinamiko primarnega okolja Univerzitetne knjižnice Maribor 
in širšega lokalnega okolja. Dr. Jerneja Ferlež je izredno cenjena in prepoznana kul
turna delavka in avtorica poljudnih in literarnih besedil, bila je tudi producentka 
več projektov Evropske prestolnice kulture 2012. Je družbeno angažirana ter neguje 
aktivne pozitivne stike z različnimi ustvarjalnimi in umetniškimi sferami v mestu 
in na Slovenskem. Hkrati je zaslužna, da so knjižnični dogodki prepoznani, ne le 
knjižničarski stroki in v širšem kulturnem življenju, temveč tudi na sami Univerzi v 
Mariboru. S svojim delovanjem nedvomno pripomore h krepitvi profesionalne za
vesti knjižničarjev ter družbenega položaja in ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjiž
ničarske stroke v širšem okolju.



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 2019.



Dosedanji prejemniki Čopovih diplom

2018:
• mag. Dunja Legat
• Irena Sešek

2017:
• mag. Darja Lavrenčič 

Vrabec
• Maja Logar

2016:
• mag. Tatjana Likar
• mag. Breda Podbrežnik 

Vukmir

2015:
• Vesna Horžen

2014:
• mag. Zoran Krstulović
• Simona Resman

2012:
• Zlatka Rabzelj

2011:
• Tilka Jamnik

2009:
• Tatjana Gornik Baraga
• Anica Kopinič
• Lidija Majnik
• Darja Peperko Golob
• Zdenka Žigon
• Oddelek za 

bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost 
in knjigarstvo 
Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani

• Knjižnica Velenje

2007:
• Alojzija Kristan
• Andreja Pleničar
• Drago Samec
• Vlasta Stavbar
• Ivanka Učakar
• Jože Vugrinec

2005:
• Damijana Hainz
• Mateja Ločniškar 

Fidler

• Marija Maja Medic
• Ida Merhar
• Joža Ocepek
• Centralna tehniška 

knjižnica Univerze 
v Ljubljani, Oddelek 
za medknjižnično 
izposojo in 
posredovanje 
dokumentov

2003:
• Liljana Klemenčič
• Anica Korošec
• Anka Krčmar
• Viljem Leban
• Univerzitetna knjižnica 

Maribor

2002:
• Jože Čakš
• Janez Jug
• Barbara Kovář
• Nataša Kuštrin Tušek
• Društvo bibliotekarjev 

Celje



2001:
• Alja Bratuša
• Ivanka Kus
• Maja Žumer
• Knjižnica Mirana Jarca 

Novo mesto
• Mariborska knjižnica

2000:
• Milena Bon
• Breda Karun
• Polona Lah Skerget
• Alenka Logar Pleško
• Rajko Slokar
• Ema Stružnik
• Dragica Turjak
• Olga Vurcer
• Jadranka Zupančič

1999:
• Doroteja Emeršič
• Eva KodričDačić
• Amalia Petronio
• Varja Praznik
• Martina Rozman 

Salobir
• Ljudmila Šribar

1998:
• Majda Kotnik Verčko
• Genovefa Kuštrin

• Ana Martelanc
• Nada Polič
• Slavica Rampih 

Vajzovič

1997:
• Vilenka Jakac Bizjak
• Alenka Kanič
• Vilma Krapež
• Metka Pristovnik

1996:
• Stanislav Bahor
• Cirila Gabron Vuk
• Ivan Kanič
• Metka Kovačič
• Alenka Mihalič 

Klemenčič

1995:
• Zlata Dimec
• Marija Pečan
• Zdenka Petermanec
• Nika Pugelj
• Alenka Šauperl

1994:
• Vlasta Baš
• Marija Godnič
• Ludvik Kaluža
• Marija Kravos

• Smiljana Pejanovič
• Majda Steinbuch

1993:
• Nada Češnovar
• Jelka Gazvoda
• Nataša Petrov
• Bernard Rajh
• Nataša Stergar

1992:
• Melita Ambrožič
• Zdravka Pejova
• Irena Sapač
• Nada Tržan  

Herman
• Lidija Wagner

1991:
• Boris Jukič
• Tatjana Kovše
• Alenka Repič

1990:
• Nada Čučnik Majcen
• Mihael Glavan
• Adreina Jejčič

1989:
• Ema Novak
• France Režun



1988:
• Tatjana Banič
• Anica Božič
• Jože Kokole
• Tomo Martelanc
• Silva Novljan

1987:
• Jakob Emeršič
• Vera Gorički
• Slavka Lokar
• Tanja Tratnik Pogačar

1986:
• Tatjana Šifrer

1985:
• Katarina Bogataj
• Ančka Dolenc
• Darja Kramberger
• Breda Mahkota
• Branko Reisp
• Kristina Šega
• Jože Šifrer
• Nada Verbič

1983:
• A. Jože Hočevar
• Tatjana Hojan
• Franica Kočevar
• Marko Kranjec

• Borut Medvešek
• Zdenka Smole
• Ljubinka Šimunac

1981:
• Majda Armeni
• Ivanka Bauman
• Oton Berkopec
• Sonja Tovornik
• Marija Vončina

1979:
• Maksimiljana Burger
• Marija Dolanc
• Franček Majcen
• Danijela Sedej
• Marijan Smolik
• Alenka Vrabl

1978:
• Valter Bohinec
• Franc Sušnik

1977:
• Lea Grabrijan
• Bruno Hartman
• Marija Iskrenovič
• Mihaela Sepe
• Ema Štrumbelj

1975:
• Ivanka Baran
• Lučka Čehovin
• Majda Franke
• Zlata Kert
• Marjana Kobe
• Sonja Marič
• Ivo Pintarič
• Miloš Rybář
• Marija Suhodolčan
• Rezka Šubic
• Alenka Zupan
• Darinka Žbogar

1974:
• Bogomil Gerlanc

1973:
• Jožica Gladek
• Milka Grgič
• Jelica Jugovec
• Dušan Kermavner
• Irena Kernel
• Janko Krek
• Maja Kuštrin
• Ožbej Lodrant
• Rudi Pen
• Dagmar Šalamun
• Radojka Vrančič



1972:
• Jože Zrim

1971:
• Natalija Božič
• Anka Cizej
• Sonja Gorec
• Danica Lončar
• Danica Lovrenčič
• Albert Rajer
• Primož Ramovž
• Andra Žnidar
• Jože Žužek

1969:
• Milojka Alič
• Drago Hasl

1967:
• Branko Berčič
• Valter Bohinec
• Marijan Brecelj
• Niki Brumen
• Štefka Bulovec
• Stanko Bunc
• France Dobrovoljc
• Jaro Dolar
• Alenka Faganeli
• Marta Filli
• Breda Filo
• Vida Gaspari Tausig
• Janko Glazer
• Alfonz Gspan
• Joško Herman
• Pavle Kalan
• Bogo Komelj

• Ančka Korže
• Stanko Kos
• Janez Logar
• Slavica Ludvik
• Vlado Novak
• Melita Pivec Stele
• Boža Pleničar
• Bogo Pregelj
• Josip Rijavec
• Franc Sušnik
• Martina Šircelj
• Mara Šlajpah
• Leopold Šmalc
• Lepša Šturm
• Maks Veselko
• Srečko Vilhar
• Avgust Vižitin
• Marica Zorko
• Savica Zorko



Dosedanji prejemniki Čopovih priznanj

2018:
• mag. Matjaž Neudauer
• Gregor Škrlj

2017:
• Tomaž Bešter
• Marjan Gujtman
• mag. Marijan Špoljar

2016:
• mag. Urška Bajda
• Barbara Bračič 

Fabjančič
• Roža Kek

2015:
• Dragana Lujić
• Mira Petrovič
• Milena Pinter

2014:
• Mirko Nidorfer
• mag. Hedvika Pavlica 

Kolman
• Jolanda Železnik

2012:
• Mojca Gomboc
• Janja Turk
• Vojko Konrad 

Zadravec

2011:
• Magda Bezlaj
• Marija Maršič
• Tereza Poličnik

Čermelj

2009:
• Joži Ahačič
• Avguština (Gusta) 

Grobin
• Marjeta Oven
• Maja Razboršek
• Anka SollnerPerdih

2007:
• Mojca Andoljšek
• Mihaela Andromako 

Rihar
• Dragica Goljat
• Nataša Kandus

2005:
• Branka Gojak Vilhar
• Neda Isakovič
• Špela Marin
• Vesna Radovanovič
• Metka Sraka
• Miran Treplak

2003:
• Albin Buttolo
• Vladimir Kajzovar
• Tjaša Klemenčič
• Majda Primožič

2002:
• Anton Stipič
• Marinka Vičič
• Nevenka Žitko

2001:
• Marjana Benčina
• Sonja Haberl
• Tatjana Kokol
• Karel Šavel



2000:
• Majda Blagšič
• Vita Florjančič
• Slavica Hrastnik
• Vasiljka Kocina
• Metka Kodrič
• Matjaž Rebolj

1999:
• Tatjana Cmok
• Ljudmila Kerbler
• Mihaela Kocjančič
• Marjana Škrinjar

1998:
• Ana Jurkovič
• Ana Lamut
• Jana Petkovšek
• Simon Petrovič
• Anamarija Valantič



Dosedanji prejemniki Čopovih plaket

2017:
• Društvo bibliotekarjev 

Gorenjske
• Narodna in univerzitetna 

knjižnica

2016:
• dr. Martin Žnideršič
• EBSCO Infromation 

Services

2015:
• Društvo bibliotekarjev 

Maribor
• Hervis šport in 

moda d.o.o.





Uredili:  
Sabina Fras Popović in Damjana Vovk

Založila in izdala:  
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Za izdajatelja:  
Sabina Fras Popović

Oblikovanje:  
Grafični atelje Visočnik

Tisk:  
Dravski tisk

Naklada:  
200 izvodov

Leto izdaje:  
2019

Brezplačno

Izšlo s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.



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.


