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Nepozabne  
in neznane – a res?

VSAKO LETO, ko preberem imena Čopovih nagrajencev, se mi utrne asociacija na 
knjigo. V trenutku in čisto vsakič. Deset knjig je v mojem osebnem spominu za
znamovalo desetletje podeljevanja najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na 
področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku 
stroke. In tudi v letu 2021 se branje imen nagrajencev ni odvijalo drugače. Ko sem 
prejela sporočilo gospe Mire Petrovič, predsednice Komisije za Čopove diplome, 
Čopova priznanja in Čopove plakete, se je izrisal pred menoj naslov zame ene od 
močnih knjig preteklega leta. Nepozabne. Knjiga je izšla leta 2020 in je plod sodelo
vanja, povezanosti, zagnanosti in predanosti izjemne skupine pisateljic, raziskovalk, 
urednic, ilustratork … žensk. V knjigi so predstavile petdeset izjemnih žensk, ki so 
pustile pečat. So enostavno Nepozabne.

Prepogosto se v družbi srečujemo s stereotipi. Ti so nevarni vedno in povsod. A ne
varni so predvsem, ker skozi več generacij zasidrajo neko predstavo v posameznikovi 
in kolektivni percepciji. Pa naj gre za dogodke, posameznike, strokovna področja, 
družbene pojave ali predstavnike nekega strokovnega področja. Strokovno in znan
stveno publiciranje v domačem in mednarodnem okolju je že več kot pol desetletja 
prežeto s prispevki, ki obravnavajo javno podobo knjižničarjev in si predvsem želi
jo dokazati napačnost te stereotipne javne podobe. Praviloma gre za javno podobo 
knjižničark. Dolgi lasje, speti v tesno figo, široka okrogla očala, verjetno z močno 



dioptrijo, siva pletena jopica, ozko krilo do sredine kolen že morda predstavlja pre
mik od klasičnega stereotipa knjižničarke. Praviloma so tiho, šepetajo, so neopazne, 
neznane in jih je z lahkoto moč spregledati.

Če se sprehodimo skozi imena Čopovih nagrajenk od leta 1967, ko so stanovski ko
legi prvič nagradili izjemne dosežke kolegic in kolegov s Čopovimi diplomami in 
Čopovimi priznanji, in če imamo ta privilegij, da se nekaterih spomnimo iz pripo
vedovanj njihovih mlajših kolegov oziroma nekatere bližje nam osebno poznamo in 
z njimi sodelujemo, lahko mirno zapišemo, da ta stereotipna podoba za prejemnice 
Čopovih nagrad ne velja.

Včasih so nepozabne prikazane kot neznane. »Uh, prvič slišim za njo,« je stavek, ki 
ga najpogosteje uporabimo, ko kolegice ne poznamo. S tem ne želimo povedati, da 
imamo premalo vpogleda v področje ali aktivnost posameznice, temveč je naš na
men drugačen. Praviloma s tem stavkom želimo izraziti, da je nekdo za nas neznan, 
ker se pač rezultati njegovega dela niso direktno zaleteli v nas. Ker je pač tako lažje. 
In ker je vedno lažje, marsikatera nepozabna knjižničarka ostane neznana. Zato smo 
hvaležni vsem, ki vsako leto namenijo posebno pozornost pripravi predlogov, ki jih 
posredujejo na razpis Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove 
plakete. Nič ni samoumevno. Še posebej nepozabne knjižničarke ne.

Letošnje nagrajenke so nepozabne knjižničarke, ki najdejo pot za uresničevanje svo
jega osebnega in strokovnega poslanstva tam, kjer je lahko vse zaraščeno in preplete
no, kjer je pot neznana in neutrjena. Lahko tudi čisto dobesedno. Imajo nekaj, kar bi 
lahko napisali tudi v opis delovnega mesta, v rubriki posebna znanja in lastnosti: pre
danost, zanos, vztrajnost, osebna odgovornost za kakovost opravljenega dela, etična 
drža, veselje do življenja in radost pri delu v knjižnici. Morda so komu neznane, a to 



je priložnost, da jih spoznamo. Pobrskamo. Povprašamo. Prisluhnemo. Preberemo. 
Enostavne metode izgradnje znanja in odpravljanja razbijanja stereotipov.

Naj končam z odlomkom iz knjige Nepozabne. Pod temi besedami je podpisana Ve
ronika Tašner: »Naj zaključim z ugotovitvijo, da te knjige ne bi bilo, če ne bi bilo iz
jemnih žensk. Žensk, ki so tlakovale poti, po katerih hodimo danes me, mi vsi.«

Tudi Čopovih nagrad 2021 ne bi bilo, če ne bi bilo nepozabnih in izjemnih žensk, ki 
vsaka na svoj način in s svojo karizmo premikajo stvari in spreminjajo ljudi. Dotak
nejo se vsakogar, ki ga srečajo. Tako ali drugače. Definitivno po srečanju niso več 
neznane. So nepozabne in nič več neznane.

Za prijatelje si je treba čas vzet, poje Andrej Šifrer. Tudi za stanovske kolegice, ki pre
bijajo stereotipne podobe in rišejo nepozabne slike v kolektivni spomin, si je treba 
čas vzet. Saj za prijatelje je dobro le najboljše! 

dr. Sabina Fras Popović 
predsednica Zveze bibliotekarskih  

društev Slovenije



Božena Kolman Finžgar



Čopova diploma za leto 2021

Božena Kolman Finžgar

Ljubezen do knjig Boženo Kolman Finžgar spremlja že od rane mladosti, v knjižni
čarstvo pa jo je pripeljala leta 1997, ko je bila imenovana na delovno mesto direkto
rice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Ob nastopu mandata se je morala Božena Kolman Finžgar spopasti z uvajanjem 
sistema Cobiss, v katerega so se začele takrat množično vključevati slovenske sploš
ne knjižnice. Knjižnice je vseskozi dojemala kot nenadomestljiva središča znanja 
in informacij, obenem pa tudi kot pomemben element promocije branja. Neutrud
na so njena prizadevanja za spodbujanje branja otroške in mladinske književnosti, 
obenem pa je njeno delo prevzemalo zavedanje, da sta za posameznikovo bralno 
pismenost izjemnega pomena družinsko in medgeneracijsko branje. Za neumorno 
delo na področju mladinske književnosti in branja je leta 2015 prejela tudi Priznanje 
Slovenske sekcije IBBY.

Božena Kolman Finžgar s svojim empatičnim pristopom do ranljivih skupin razvija 
in spodbuja razvoj posebnih bibliopedagoških aktivnosti, ki tudi tem skupinam pre
bivalcev približajo knjižnično dejavnost. Pri tem se ne ustavi le pri glagolu približati, 
saj si želi in si neumorno prizadeva, da je knjižnica s svojim programom prisotna v 
življenju vsakega prebivalca knjižničnega okoliša radovljiške knjižnice.



V prostor mladinskega knjižničarstva se je Božena Kolman Finžgar zapisala s števil
nimi projekti za spodbujanje ljubezni do branja in predvsem prebujanja zanimanja 
za branje. Pri snovanju projektov ni ostala le na upravnem nivoju, pogosto in z ve
likim veseljem se je vključevala tudi v izvedbeno fazo bralno spodbujevalnih akcij. 
Projekte zastavi izredno povezovalno in pogosto se ne ustavi na mejah njene knjiž
nice. Velikokrat jo ti projekti odpeljejo tudi preko državnih meja, kot sta na primer 
projekta Branje na daljavo in Noč z Andersenom.

Božena Kolman Finžgar je kreatorka širše knjižnične pokrajine in to uresničuje z 
aktivnim sodelovanjem v stanovskih organizacijah. Neizbrisen pečat je odtisnila v 
Združenju splošnih knjižnic in v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Ugotovit
ve na slovenskem prostoru z aktivnim sodelovanjem na mednarodnih konferencah 
redno prenaša v mednarodno okolje. Izjemna je tudi na področju vodenja in prena
šanja znanja na sodelavce in sodelavke v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radov
ljica, saj jim načrtno in redno odpira vrata v širši strokovni prostor. Tudi pri tem se 
ne ustavi pri geografskih mejah, pa naj bodo občinske ali državne, saj s pomočjo 
aktivnega vključevanja sodelavcev in sodelavk gradi in krepi vezi z vseslovenskim in 
mednarodnim prostorom.

Slogan »Razmišljaj lokalno, deluj globalno« je Božena Kolman Finžgar nadgradila in 
prilagodila knjižničarskim smernicam – v okviru »Razmišljaj globalno, deluj lokalno« 
je redno skrbela za prenos aktualnih mednarodnih smernic v lokalno okolje. V največ
ji meri se je to njeno razmišljanje udejanjilo pri izgradnji nove knjižnične stavbe. Še 
bolj pa, ko je knjižnično stavbo spreminjala in jo še spreminja v knjižnični dom mesta.

Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje za iz
redno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena 



in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke, Boženi Kolman Finžgar Čo
povo diplomo za leto 2021.



Marjetica Škrlec



Čopovo priznanje za leto 2021

Marjetica Škrlec
Marjetica Škrlec, bibliotekarka specialistka, je od leta 2009 zaposlena na delovnem 
mestu vodje knjižnice mestnega območja Knjižnice Jožeta Mazovca v Mestni knjiž
nici Ljubljana, kjer skrbi za delovanje šestih knjižnic. Opravlja številne utečene na
loge, kot so neposredno vodenje zaposlenih in zagotavljanje storitev knjižnice upo
rabnikom, sodeluje v delovnih skupinah za različna področja, skrbi za permanentno 
izobraževanje zaposlenih, je mentorica novim sodelavcem ter pripravlja načrte in 
projekte za prihodnja obdobja.

V dvanajstletnem obdobju sistematičnega pristopa k izboljšanju prostorskih po
gojev za izvajanje knjižnične javne službe je pripomogla k okrepitvi knjižnične 
mreže Ljubljane z nadgradnjami obstoječih in izgradnjami novih knjižnic. Posta
vila je izhodišča za idejne načrte novih in prenovljenih knjižnic v mreži Mestne 
knjižnice Ljubljana. Ti se prilagajajo različnim izhodiščnim situacijam in stanjem 
knjižnic ter upoštevajo standarde za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mes tih ter smernice za načrtovanje knjižničnih zgradb. Izdelanih je bilo 
13 idejnih načrtov, od tega je bilo, glede na razpoložljiva sredstva, realiziranih pet. 
Nove knjižnice so prijaznejše do zaposlenih in do uporabnikov ter uvajajo po
membne izboljšave: vračanje gradiva 24/7 v Knjižnici Polje s pomočjo zunanjega 
knjigomata v vetrolovu, dostopnega s knjigo iz knjižnice ali člansko izkaznico, ter 
tiskanje, fotokopiranje, skeniranje gradiva 24/7 v istem prostoru na Printboxu, ki 



je omogočeno tudi v knjiž nicah Moste in Fužine, in samostojen prevzem rezervi
ranega gradiva.

Marjetica Škrlec kot vodja knjižnice mestnega območja v Mestni knjižnici Ljubljana 
krepi položaj in spodbuja razvoj knjižnic. Redno se udeležuje strokovnih posveto
vanj in simpozijev ter s svojimi prispevki skrbi za promocijo branja in knjiž nične 
dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana.

Je zanesljiva in odgovorna, z veliko mero občutka za uporabnike in sodelavce. V svo
jih razmišljanjih je inovativna in napredna, a hkrati spoštljiva do tradicije in stalnic, 
ki jih izkazujejo splošne knjižnice v lokalnem okolju.

Zaradi njenih vidnih strokovnih dosežkov na področju organizacije, vodenja in 
evalvacije knjižnice ter njene predanosti knjižnični dejavnosti in razvoju knjižnic ji 
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo 
priznanje za leto 2021.





Ksenija Trs



Čopovo priznanje za leto 2021

Ksenija Trs
Ksenija Trs, knjižničarka na bibliobusu, je v Mariborski knjižnici zaposlena od leta 
1992. Že od samega začetka zaposlitve v Mariborski knjižnici je njen moto uresniče
vanje poslanstva potujoče knjižnice ter doseganje zadanih ciljev: povezovanje knjiž
nice, knjižničarjev, knjig ter ljudi. Iz sodelovanja z uporabniki nastajajo »potujoče« 
anekdote, ki jih z beleženjem spreminja v zgodbe in predstavlja na spletnih omrež
jih. Tako skrbi za premišljeno in vsebinsko polno zagovarjanje mreže bibliobusnih 
postajališč. Ksenija Trs vrsto let redno sodeluje in sooblikuje strokovna srečanja, s 
katerimi povezuje zaposlene v knjižničarstvu, tako v domačem kot mednarodnem 
prostoru in na družbenih omrežjih.

Ksenija Trs s predanim in zavzetim delom na strokovni zemljevid riše drugačno 
paradigmo delovnega mesta knjižničar. Prežema jo izredna predanost delu na bi
bliobusu in verjame v moč, ki jo ima potujoča knjižnica, ko obišče odročne kraje, 
kjer je praviloma le postajališče bibliobusa krajevna kulturna točka. Na prvo mesto 
vedno postavlja uporabnika, njegove želje in potrebe, pri premagovanju birokratskih 
ali drugih (tudi epidemioloških) težav išče rešitve, ki pomagajo knjigi do bralca ali 
bralcu do knjige. Ne pozabi na neuporabnike in išče pristope, s katerimi bi knjigo 
približala posebej tistim, ki še ne vedo, da jo potrebujejo.

Strokovno zavzetost Ksenije Trs je težko ujeti v omejeno število znakov. Popolnoma 
je predana temu, kar počne in to v celoti tudi živi. Rezultat tega so njeni izjemni 



dosežki na področju krepitve položaja knjižnic in knjižničarjev, približevanje stori
tev uporabnikom in neuporabnikom ter promocija knjižničnega poklica, poslanstva 
knjižnične javne službe in branja na splošno. Njena bibliografija obsega 45 enot.

Delo Ksenije Trs nedvomno vpliva na lokalno in širšo strokovno in družbeno jav
nost. Njeno delovanje je prežeto s pozitivnim odnosom do ljudi, krajev in do knji
žničnega poklica. Verjame v to, da lahko knjige spreminjajo življenja posameznikov, 
bogatijo lokalno skupnost ter širši prostor.

Zaradi njenih posebnih zaslug pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda 
knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ji Komisija za Čopove diplo
me, Čopova priznanja in Čopove plakete podeljuje Čopovo priznanje za leto 2021.







Dosedanji prejemniki Čopovih diplom

2020:
• mag. Angela Čuk
• dr. Alenka Kavčič

Čolić

2019:
• dr. Jerneja Ferlež
• Luana Malec

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

2020:
• mag. Matjaž Eržen
• Veronika Rijavec 

Pobežin

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:  
2021

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.




