Poziv na sudjelovanje u obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica 2012.g.
Poštovane ravnateljice i ravnatelji, voditeljice i voditelji knjižnica, drage kolegice i kolege,
Pozivamo vas na zajedničku proslavu Dan hrvatskih knjižnica 2012. koja će se odvijati pod
sloganima:

Knjižnice probijaju sve granice.
Osim proračunskih.

Neprofitno, a isplati se?
Knjižnica!

Predlažemo da u nedjelju, 11. studenoga 2012.g. na nakoliko sati vrata svoje knjižnice
otvorite predstavnicima uprave i lokalne samouprave, nastavnicima, roditeljima, članovima
akademske zajednice, književnicima, nakladnicima i svim zainteresiranim građanima kako biste im i
na taj način ukazali na vrijednost koju knjižnica predstavlja društvu u cjelini, rušeći granice i
osiguravajući pristup znanju za sve uzraste, potrebe i interese.
Zagovarajte knjižnicu kao dragocjen javni prostor, prostor lokalne, školske, akademske i
radne zajednice, prostor kreativnosti i demokracije, u koji je svatko pozvan kao građanin, a ne kao
potrošač komercijalnih sadržaja.
Pozivamo knjižnice koje imaju bibliobusne službe da pod sloganom:

Jedan dan s knjižnicom, 364 dana bez nje
toga dana odvezu svoje bibliobuse u grad ili općinu koja nema knjižnicu ni bibliobusno stajalište, te
tako barem na jedan dan pokažu građanima, kako je dobro imati knjižnicu.
U pripremi je plakat Dana hrvatskih knjižnica 2012. koji ćete u elektroničkom obliku moći
preuzeti sa stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva – Pravo na knjižnicu (uključite
se/preuzimanja): http://www.hkdrustvo.hr/hr/pravo_na_knjiznicu/6) te ga umnožiti u potrebnom
broju primjeraka.
Pozivamo sve koji će se pridružiti obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica 2012. da svoje
sudjelovanje prijave na stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva – Pravo na knjižnicu (uključite
se/prijava): http://www.hkdrustvo.hr/pravo_na_knjiznicu/prijava, te da u polje Naziv programa
navedu: Dan hrvatskih knjižnica 2012. Predlažemo im također da svoj program objave na mrežnim
stranicama knjižnice, kako bismo ga mogli preuzeti i na mrežne stranice Hrvatskoga knjižničarskog
društva.
Središnja svečanost Dana hrvatskih knjižnica 2012.g., na koju ćemo pozvati ugledne goste i
predstavnike nadležnih ministarstava, održat će se u nedjelju, 11. studenoga u 12 sati u „Knjižnici
godine“ – Gradskoj knjižnici u Zadru.
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Društvo bibliotekara Istre
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
Društvo knjižničara Karlovačke županije
Društvo knjižničara Like
Društvo knjižničara Slavonije i Baranje
Društvo knjižničara Slavonski Brod
Društvo knjižničara u Splitu
Društvo knjižničara Zadar
Knjižničarsko društvo Dubrovnik
Knjižničarsko društvo Međimurske županije
Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije
Knjižničarsko društvo Rijeka
Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke upanije
Knjižničarsko društvo Šibenik
Knjižničarsko društvo Varaždinske županije
Zagrebačko knjižničarsko društvo

