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Zapisnika s 6. sjednice Stručnog odbora HKD-a

Šesta sjednica Stručnog odbora HKD-a održana je u utorak 18. lipnja 2019. godine u
uredu HKD-a s početkom u 11,00 sati.
PRISUTNI:
Dijana Machala (predsjednica HKD-a)
Marija Šimunović (zamjenica predsjednice Stručnog odbora; predsjednica Komisije za
javno zagovaranje)
Vera Vitori (predsjednica Komisije za izgradnju i opremu knjižnica)
Grozdana Ribičić (predsjednica Komisije za čitanje)
Gordana Šutej (predsjednica Komisije za osnovnoškolske knjižnice; zamjena za Miru Matan,
predsjednicu Komisije za srednjoškolske knjižice- najavila zamjenu mailom)
Drahomira Cupar (predsjednica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje)
Tamara Krajna (predsjednica Komisije za visokoškolske knjižnice)
Igor Mladinić (predsjednik Komisije za glazbene knjižnice i zbirke; predsjednik Radne grupe
za audiovizualnu građu i multimediju)
Alisa Martek (zamjena za Jasminu Kenda, predsjednicu Komisije za nabavu knjižnične
građe i međuknjižničnu posudbu)
Irena Pilaš (predsjednica Komisije za državne informacije i službene publikacije)
Sanja Kosić (predsjednica Komisije za zaštitu knjižnične građe)
Sonja Pigac (predsjednica Radne grupa za serijske publikacije; zamjena za Anu Rubić,
predsjednicu Radne grupe za zelene knjižnice)
Dorja Mučnjak (predsjednica Radne grupa za društvene medije; zamjena za Jasenku Pleško,
predsjednicu Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje)
Željka Miščin (predsjednica Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s
posebnim potrebama)
Tea Grašić Kvesić (predsjednica Nadzornog odbora)
Dunja Marija Gabriel (predsjednica Komisije za narodne knjižnice i Sekcije za narodne
knjižnice)
Dragutin Nemec (predsjednik Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup; zamjena za
Editu Bačić, predsjednicu Komisije za pravne i srodne knjižnice)
Monika Batur (blagajnica HKD-a)

Mirisa Katić (predsjednica Komisije za povijest knjige i knjižnica)
Alka Horvat (zamjena za predsjednicu Komisije za knjižničarsko nazivlje)
Tamara Drašković (zamjena za Niku Čabrić, predsjednicu Komisije za pokretne knjižnice)
Vjeruška Štivić (zamjena za Alicu Kolarić, predsjednicu Komisije za knjižnične usluge za
djecu i mladež
Lovela Machala Poplašen (predsjednica Komisije za medicinske knjižnice)
Boris Badurina (zamjena za Ivanu Čadovsku, predsjednicu Komisije za informacijske
tehnologije)
Lobel Machala (glavni urednik Niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva )
Mirela Podobnik (predsjednica Komisije za bolničke knjižnice)
Radovan Vrana (predsjednik Komisije za teoriju i znanstveni rad)
Annemari Štimac (predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu
izražavanja)
Renata Bošnjaković (predsjednica Komisije za zavičajne zbirke)
Aleksandra Pikić (zamjena za predsjednicu Renatu Petrušić, predsjednicu Radne grupe za
normizaciju, ; predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti)
Nina Jelača (predsjednica Komisije za tehničke knjižnice)
Indira Šamec Flaschar (zamjena za Kristinu Kalanj, predsjednicu Komisije za muzejske i
galerijske knjižnice)
Vikica Semenski (predsjednica Komisije za katalogizaciju)
Katarina Todorcev Hlača (predsjednica Radne grupe za manjinske knjižnice)
Ana Barbarić, predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost (ispričala svoje odsustvo)
Andreja Tominac (stručna tajnica HKD-a)

Marija Šimunović, zamjenica predsjednice Stručnog odbora pozdravila je prisutne, zahvalila na
odazivu na sjednici te otvorila 6. sjednicu Stručnog odbora. Izvijestila je kako će do povratka
predsjednice Kristine Kalanj s rodiljnog dopusta preuzeti vođenje Stručnog odbora. Dnevni red je
dopunila s 1. točkom Dnevnog reda Usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Stručnog odbora.

DNEVNI RED
Usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Stručnog odbora
Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Stručnog odbora
Usvajanje Zapisnika s 4. elektroničke sjednice Stručnog odbora
Usvajanje Zapisnika s 5. elektroničke sjednice Stručnog odbora
Informacije o:
a. Sudjelovanju predstavnika HKD-a u Hrvatskome knjižničnom vijeću
b. Sudjelovanju predstavnika HKD-a u povjerenstvima za izradu standarda
c. Sudjelovanju predstavnika HKD-a u Stalnom odboru za razvoj i održavanje
Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima
6. Članstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva u IFLA-i u mandatu 2019.-2021.
7. Plan rada komisija i radnih grupa Hrvatskoga knjižničarskog društva u 2019. godini s
najavom plana za 2020. godinu
8. Plan nakladničke djelatnosti HKD-a za 2019. s najavom plana za 2020. godinu
9. Imenovanje članova Programskih i Organizacijskih odbora za stručne skupove do
kraja 2019. godine
10. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ i
Imenovanje Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“
1.
2.
3.
4.
5.

11. Javni poziv regionalnim društvima za organiziranje 45. skupštine Hrvatskoga
knjižničarskog društva 2020. godine
12. Poziv Ministarstva kulture Republike Hrvatske na suradnju u provedbi Javnog poziva
za dodjelu stimulacija autorima i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području
književnog stvaralaštva u 2018. godini
13. Prijava skupova i programa na pozive Ministarstva kulture Republike Hrvatske i
Grada Zagreba za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020.
godinu
14. Razno.

Ad 1. Usvajanje Dnevnog reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 2 Usvajanje Zapisnika s 3.sjednice Stručnog odbora
Zapisnik je jednoglasno usvojen uz dopunu popisa sudionika na sjednici. Sjednici su
prisustvovali i Igor Mladinić i Grozdana Ribičić.
Ad 3. Usvajanje Zapisnika s 4. elektroničke sjednice Stručnog odbora
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad 4. Usvajanje Zapisnika s 5. elektroničke sjednice Stručnog odbora
Zapisnik je jednoglasno usvojen uz dopunu popisa sudionika na sjednici. Na sjednici je
sudjelovala i Marija Šimunović.
Ad 5. Informacije o:
a. Sudjelovanju predstavnika HKD-a u Hrvatskome knjižničnom vijeću
b. Sudjelovanju predstavnika HKD-a u povjerenstvima za izradu standarda
c. Sudjelovanju predstavnika HKD-a u Stalnom odboru za razvoj i
održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i
muzejima
Informacije o točki 4. dala je Dijana Machala i najavila sjednicu SO-a prije ljeta.
Uz podtočku Ad 5.a. Sudjelovanje predstavnika HKD-a u Hrvatskome knjižničnom
vijeću Dijana Machala je rekla je kako je objavljen zapisnik sa Konstituirajuće HKV-a koji je
dostavljen članovima Stručnog odbora uz ostale radne materijale za 6. sjednicu. Sjednice
HKV-a su održane 14. i 15. svibnja. 2019. godine. Izvijestila je o imenovanima u Knjižnično
vijeće nakon novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Za predsjednicu HKV-a
ponovno je potvrđena prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, a potpredsjednica je Nada Radman
kao predstavnica narodnih knjižnica te ujedno i predstavnica Ministarstva kulture, kao i Vanja
Jurilj koja predstavlja i školske knjižnice. U novi saziv HKV-a imenovani su i: za
Ministarstvo znanosti dr. sc. Dubravka Luić-Vudrag, prof. dr. sc Ana Barbarić kao
predstavnica Rektorskog zbora, dr. sc. Tatijana Petrić kao predstavnica Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te dr. sc. Dijana Machala predstavnica Hrvatskoga

knjižničarskog društva. Sjednicu je otvorila ministrica kulture te istaknula kako očekuje
velike aktivnosti HKV-a u narednom mandatu. Vijeće je usvojilo plan rada. Od HKD-a se u
planu rada Vijeća očekuje da aktivno sudjeluje u tematskim raspravama o aktualnim pitanjima
razvoja hrvatskog knjižničarstva. U planu rada Vijeća je i aktualan rad na podzakonskim
aktima, standardima i pravilnicima, koji proizlaze iz novog Zakona o knjižnicama i
knjižničnoj djelatnosti. Za izradu standarda nadležna je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u
Zagrebu, Zavod za knjižničarstvo, a za pravilnike Ministarstvo kulture. Hodogram aktivnosti
za donošenje podzakonskih akata je sastavljen. Nacrti Pravilnika bi do 1. studeni 2019.
trebali biti gotovi, a od 1. prosinca 2019. bi se provodila stručna rasprava, i nakon toga
podnošenje ministrici svih pravilnika. Za standarde su rokovi kraći, te je Dijana Machala
istaknula kako je to nelogično, jer se obično iz pravilnika radi standard. Struka je dovedena u
situaciju da mora paralelno raditi na oba podzakonska akta. Istaknula je kako je pravilnik
dokument koji obvezuje knjižnice, a standard bi trebao iskazivati preporuke temeljene na
zakonu i pravilniku. U tom kontekstu pri pisanju standardā valjalo bi voditi računa da se
uključe u tekst standarda i neki obvezujući elementi sukladno Zakonu. U planu rada je
donošenje strateškog dokumenta o razvoju Hrvatske 2020-2030, temeljem kojega će se raditi
strateški dokumenti svih područja, pa tako i knjižničarstva. Za to se očekuje analiza stanja u
hrvatskom knjižničarstvu i prijedlog razvojnih iskoraka za što su zaduženi Ministarstvo
kulture i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, odnosno Zavod za knjižničarstvo kao
institut koji može provesti takva istraživanja, s obzirom da se tamo prikuplja i statistika. U
planu rada Vijeća je analiza zahtijeva i priprema prijedloga za financiranje knjižnične
djelatnosti temeljem javnih natječaja. Dijana Machala je rekla kako se očekuje suradnja struke
u cilju realizacije što većeg kapaciteta javnih natječaja te povlačenja sredstava iz europskih
fondova od čega bi najveću korist mogle imati knjižnice na terenu. U planu rada su i temeljna
istraživanja te redovne sjednice HKV-a.
Dijana Machala je rekla kako je ministrica posebno istaknula prioritete Ministarstva kulture,
koji se odnose na projekte digitalizacije, donošenje pravilnika i standarda, osnaživanje
knjižničnog sustava, a posebnu pozornost ministrica pridaje pitanjima stručnih knjižničarskih
zvanja te međuresorne suradnje između arhiva, muzeja i knjižnica. Dijana Machala je
prenijela kako je ministrica pohvalila kvalitetno ustrojstvo HKV-a, u kojemu je sada
zastupljen i predstavnik za školske knjižnice. Poslovnik o radu HKV-a će se mijenjati, pa će
tako zapisnici o radu HKV-a koji su se do sada objavljivali na mrežnim stranicama
ministarstva biti ukinuti, te je predloženo da se odluke i zaključci koji će ubuduće proizlaziti
iz rada Vijeća šalju tijelima čiji su predstavnici sada u HKV-u na postupanje i realizaciju. To
znači da će HKD na temelju zaključaka HKV-a trebati ispuniti zadatke i aktivnosti koje se
odnose na Društvo. Dijana Machala je istaknula kako je ministrica posebno naglasila kako
predstavnici u HKV-u moraju pravovremeno obavijestiti članove zajednice o svim
aktivnostima HKV-a. Uz točku dnevnog reda HKV-a vezano uz izradu propisa sukladno
Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Vijeće je predložilo članove povjerenstava za
radnu skupinu za izradu pravilnika. U ime HKD-a u povjerenstvo za Pravilnik o obveznom
primjerku predložena je Vesna Golubović iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u
povjerenstvo za pravilnik kojim se utvrđuje zaštita, revizija i otpis predložena je Sanja Kosić
iz Sveučilišne knjižnice Rijeka, u Povjerenstvo za pravilnik kojim se uređuju stručna
knjižničarska zvanja Dorja Mučnjak iz knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u u
Povjerenstvo za pravilnik kojim se uređuje matična djelatnost i sustav matičnih knjižnica
HKD je predložio Ljiljanu Vugrinec, zbog reguliranja pitanja bibliobusnih službi.
Stručni odbor je jednoglasno prihvatio predložena imenovanja članova HKD-a u povjerenstva
za izradu pravilnika.

Dijana Machala je rekla kako će se povjerenstvo za Pravilnik o upisniku imenovati naknadno,
jer je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu proslijedila upit Ministarstvu kako da se
taj upisnik sukladno zakonu sada prenese u nadležnost NSK.
Tamara Krajna je pitala je li predsjednica HKV-a izabrana ili imenovana u Vijeće, jer se na
konstituirajućoj sjednici HKV-a ranije birao predsjednik HKV-a. Dijana Machala je
odgovorila kako sada prema novom Zakonu ministar kulture imenuje predsjednika HKV-a.
Dorja Mučnjak je napomenula kako je potrebno promijeniti Pravilnik o postupku predlaganja
te radu predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva u dijelu koji se odnosi na
sudjelovanje u radu HKV-a. Dijana Machala je odgovorila da će HKD sve svoje Pravilnike
trebati uskladiti s obzirom na Zakon o udrugama i Zakon o knjižnicama i knjižničnoj
djelatnosti.
Uz podtočku Ad 5.b Sudjelovanje predstavnika HKD-a u povjerenstvima za izradu
standarda Dijana Machala je rekla kako je na 5. elektroničkoj sjednici HKD predlagao
predstavnike u povjerenstva za izradu standarda. S obzirom na novi zakon, HKD nije mogao
imenovati predstavnike, već je to mogla samo Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Dijana Machala je zajedno s kolegicama u Zavodu imala zajednički sastanak te je zamolila da
se predstavnici HKD uključe u rad povjerenstava, premda HKD-u to nigdje nije bilo
ponuđeno. Na temelju toga održana je 5. elektronička sjednica Stručnog odbora i predloženi
su kandidati. Imenovanja predstavnika povjerenstava za izradu standarda potpisala je glavna
ravnateljica NSK, jer je NSK zadužena za izradu standarda.
Predstavnici HKD-a imenovani u Povjerenstvo za izradu standarda za narodne knjižnice su
dr.sc. Ljiljana Sabljak za (Komisija za čitanje i Komisija za knjižnične usluge za osobe s
invaliditetom i posebnim potrebama), Vinka Jelić Balta i Marija Bartolić (Komisija za
narodne knjižnice). U Povjerenstvo za izradu standarda za visokoškolske, sveučilišne i
znanstvene knjižnice kojemu je voditeljica dr. sc. Zagorka Majstorović imenovane su dr. sc.
Dejana Golenko, Pravni fakultet u Rijeci, Andreja Tominac Učiteljski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i Senka Tomljanović, Sveučilišna knjižnica u Rijeci. U Povjerenstvo za izradu
standarda za specijalne knjižnice imenovani su Martina Fabris, Institut za javne financije,
Gordana Ramljak, KBC Sestre milosrdnice i Marina Vinaj, Muzej Slavonije Osijek. U
Povjerenstvo za izradu standarda za školske knjižnice imenovane su Gordana Šutej
(predsjednica Sekcije za školske knjižnice i predsjednica Komisije za osnovnoškolske
knjižnice) te Zorka Renić, predsjednica Komisije za srednjoškolske knjižnice HKD-a. U
Povjerenstvo za izradu standarda za digitalne knjižnice imenovane su prof. dr. sc. Daniela
Živković i Vikica Semenski. Stručni odbor se jednoglasno složio s prijedlozima imenovanja.
Dijana Machala je spomenula kako je na sjednici HKV-a rekla da kada budu gotovi prijedlozi
pravilnika da prije javne rasprave Vijeće uputi HKD-u tekstove standarda na užu stručnu
predraspravu, kako bi se u raspravama na komisijama, radnim grupama i na Stručnom odboru
struka mogla očitovati.
Tamara Krajna je zamolila kada tekst dođe u HKD, da se barem 10-tak dana ranije uputi
prema komisijama i radnim grupama, kako bi članovi imali dovoljno vremena za proučiti
tekst i očitovati se s primjedbama i prijedlozima.
Dijana Machala je spomenula kako je predloženo da rad na standardima prate članice Vijeća
koje su inače imenovane u povjerenstva za izradu standarda. Tako rad Povjerenstva za izradu
standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice prati dr. sc. Dijana Machala.
Rad Povjerenstva za izradu standarda za specijalne knjižnice Jelena Glavić Perčin. Kolegica
Nada Radman prati rad Povjerenstva za izradu standarda za narodne knjižnice, a rad
Povjerenstva za izradu standarda za školske knjižnice prati kolegica Vanja Jurilj. Rad
Povjerenstva za izradu standarda za digitalne knjižnice prati prof. dr. sc. Ana Barbarić. Ova
imenovanja su provedena radi bolje povezanosti i razmjene informacija između HKD-a i

Ministarstva kulture, jer se Povjerenstvo za specijalne i znanstvene knjižnice susrelo s
pitanjima te se u tom smislu općenito očekuje veća operativnost kako bi se do sljedeće
sjednice Vijeća problemska pitanja brže rješavala.
Dijana Machala je spomenula kako su na Danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica u
Opatiji ove godine prisustvovale i kolegice iz Slovenije, koje su HKD-u uputile poziv da
prisustvuje predstavljanju slovenskog standarda za specijalne knjižnice 30. svibnja 2019. u
okviru njihovih dana za specijalne knjižnice Slovenije. Na tom skupu prisustvovale su
predsjednica HKD-a Dijana Machala i Gordana Ramljak, članica Povjerenstva za izradu
standarda za specijalne knjižnice. S tim u vezi Dijana Machala je predložila da redovna
skupština HKD-a u listopadu bude tematska i posvećena standardima i pravilnicima koji se
trenutno izrađuju prema novom zakonu, te je pozvala kolegice iz Slovenije da dođu na
skupštinu HKD-a i predstave svoj standard i kako su ga usvajali.
Dunja Marija Gabriel je spomenula kako je Komisija za narodne knjižnice planirala prije
rasprave na Stručnom odboru prokomentirati tekst Standarda za narodne knjižnice unutar
Komisije. Dijana Machala je rekla da bi sva povjerenstva, prema preporuci Ministarstva,
trebala imaju usklađenu metodologiju rada te da svako povjerenstvo sastavi pregled literature
ili analizu postojećih relevantnih standarda u okruženju. Dijana Machala je istaknula kako je u
tom pogledu izuzetno kratak rok te da HKD treba svim raspoloživim sredstvima prikupiti
saznanja o iskustvima drugih društava na izradi standarda, posebice od zemalja u okruženju.
Uz podtočku Ad 5c Sudjelovanje predstavnika HKD-a u Stalnom odboru za razvoj i
održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima Dijana
Machala je rekla kako je izvješteno na sjednici HKV-a o Pravilniku o za opis i pristup građi u
knjižnicama, arhivima i muzejima u čijoj izradi je sudjelovao i HKD, te je dogovoreno da se u
rujnu održi predstavljanje Pravilnika za širu javnost odnosno za sve institucije koje su
podržale Pravilnik. Kako je Pravilnik u finalnoj fazi, dogovoreno je da će institucije koje
mogu nakladnički podnijeti teret objavljivanja Pravilnika sklopiti Ugovor o objavljivanju,
sunakladništvu, razvoju i održavanju te osiguravanju dostupnosti pravilnika za opis i pristup
građi u knjižnicama, arhivima i muzejima koji potpisuju NSK, Hrvatski državni arhiv,
Muzejski dokumentacijski centar i taj ugovor je sklopljen 11. ožujka 2019. godine. Temeljem
tog ugovora u čl. 8 se predviđa da će se HKD-u, Hrvatskom arhivističkom društvu,
Hrvatskom muzejskom društvu te akademskoj zajednici (Sveučilištima u Zadru, Osijeku,
Rijeci i Zagrebu) ponuditi da imenuje po jednog predstavnika koji je nadležan za
objavljivanje, razvoj i održavanje, jer je to organizacijski tako zamišljeno. Predstavnik
HKD-a je dr. sc. Dijana Machala.
Dunja Marija Gabriel je izvijestila Stručni odbor kako će u sklopu Savjetovanja za narodne
knjižnice kolegica Ana Vukadin kao pozvani izlagač predstavljati Pravilnik.
Ad 6. Prijedlozi kandidata za rad u IFLA-inim sekcijama
Marija Šimunović je uvodno spomenula kako su na 4. elektroničkoj sjednici Stručnog odbora
iz siječnja 2019. potvrđene kandidature članova HKD-a. Kolegica Ana Vukadin je postala
članicom IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju u prvom mandatu, a predložila ju je Komisija za
katalogizaciju HKD-a i Sekcija za bibliografsku kontrolu HKD-a. Potvrđena je kandidatura
kolegice Jasenke Pleško za prvi mandat u IFLA-inoj Sekciji za obrazovanje i izobrazbu koju
je predložila Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje HKD-a. Potvrđen je drugi
mandat kandidature Davorke Pšenica u IFLA-inoj Sekciji za slobodan pristup informacijama,
a predložila ju je Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja HKD-a.
Članovi koji su trenutno aktivni u IFLA-inim sekcijama su Maela Rakočević-Uvodić koja je u
prvom mandatu u Sekciji za osobe s posebnim potrebama i Edita Bačić u IFLA-inoj Sekciji za

pravne knjižnice. Kandidatura Alice Kolarić, Tamare Krajne i Dijane Machala u IFLA-ine
sekcije nisu prošle zbog velikog broja prijavljenih kandidata.
Marija Šimunović je napomenula da članovima kojima je potvrđeno članstvo imaju obavezu
dostaviti izvještaj o radu članova HKD-a u sekcijama IFLA-e., te je čestitala primljenima u
sekcije IFLA-e.
Drahomira Cupar je rekla kako je imenovana u IFLA-inu sekciju Subject Analysis and Access
Section ispred Odjela u Zadru i njezina kandidatura je prošla te je postala članicom te IFLAine sekcije. Tamara Krajna je nadodala kako su u IFLA-ine sekcije primljeni i kolege iz KGZa.
Dijana Machala je spomenula kako je u vrijeme glasovanja HKD podržao sve kandidate iz
Hrvatske, a ne samo one koje je predlagao HKD. Prokomentirala kako su se kandidati HKD-a
javili u Komisije koje su imale brojno članstvo i popunjene su godinama, i teško je bilo proći
u neke sekcije. Društvo se treba javljati u IFLA-ine sekcije koje su u interesu rada HKD-a.
Nadodala je kako su u Komisiji za upravljanje knjižničarskim društvima predstavnici drugih
knjižničarskih društava iz zemalja članica IFLA-e. Dijana Machala je prenijela informaciju
kako se javio predsjednik EBLIDA-e koji je jako zainteresiran za naše Društvo s obzirom na
predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. EBLIDA nas tu vidi kao partnera za
programe koje bismo ostvarivali 2020, te da eventualno pokrenemo pitanja koja su važna za
knjižničarsku zajednicu ne samo našu nacionalnu nego i europsku. Dijana Machala je u
komunikaciji s predsjednikom EBLIDA-e najavila da HKD 2020. ima i 80. obljetnicu rada
Društva i da nam je to dobra prilika da se naše društvo na taj način predstavi u europskom
kontekstu. Dijana Machala se uz temu podnošenja izvještaja o radu naših predstavnika u
IFLA-inim sekcijama osvrnula na to kako bi bilo korisno da se prenose iskustva u radu IFLAa i širem članstvu HKD-a te da kolegice koje rade u IFLA-i dobe priliku za tematska izlaganja
neformalnog tipa, kako bi naše društvo bilo informirano o svim aktivnostima koje kolegice
ostvaruju u IFLA-inim sekcijama i komisijama. Takav vid informiranja pomaže i kolegama u
radu u IFLA-i, a na ime toga se i u Hrvatskoj organizira predkonferencija IFLA CPDWL
Satellite Meeting 20-21 August 2019, Zagreb, Croatia.
Ad 7. Plan rada komisija i radnih grupa Hrvatskoga knjižničarskog društva u 2019.
godini s najavom plana za 2020. godinu
Marija Šimunović je spomenula kako je plan za ovu točku Dnevnog reda bio pojedinačno
predstavljanje plana rada komisija i radnih grupa, no s obzirom da bi to predugo trajalo
predsjednici komisija i radnih grupa, koji do 6. sjednice Stručnog odbora nisu poslali svoje
planove rada Uredu HKD-a da to učine do 21. lipnja 2019.
Dijana Machala je iskazala žaljenje što se nije ranije uspjela održati sjednica Stručnog odbora,
tako da se u proceduralnim pitanjima kasni, a planovi se trebaju usvojiti na sjednici Stručnog
odbora. S obzirom da članovi Stručnog odbora nisu uspjeli međusobno pogledati planove
rada, Dijana Machala je predložila da Marija Šimunović objedini sve planove u jedan
dokument kako bi se mogli poslati članovima Stručnog odbora na usvajanje.
Marija Šimunović je spomenula da se formalno treba usvojiti izvještaji o radu sekcija,
komisija i radnih grupa od 01. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. Izvještaji se trebaju usvojiti
na sjednici Stručnog odbora koja će se organizirati u rujnu. Rok za dostavu izvještaja bi
okvirno bio početak rujna, te je Marija pozvala Stručni odbor da prate svoje aktivnosti
zajedno s planom rada za 2020. godinu što je vezano uz natječaje Ministarstva kulture. Dijana
Machala je spomenula da planovi rada dođu na Stručni odbor u objedinjenom dokumentu
kako bi ih Stručni odbor potvrdio, a komisije i radne grupe ih tada objave na svojim mrežnim
mjestima.

Ad 8. Plan nakladničke djelatnosti HKD-a za 2019. s najavom plana za 2020. godinu
Dijana Machala je u ime predsjednice Odbora za nakladničku djelatnost, Ane Barbarić
pročitala plan. Rekla je kako je HKD aktivirao nizove. Glavna urednica Vjesnika bibliotekara
Hrvatske je Kornelija Petr Balog, i nastavila je novi mandat, te će HKD aplicirati za
financiranje Vjesnika prema Ministarstvu kulture. Glavna urednica HKD Novosti je kolegica
Sanja Brbora iz Sveučilišne knjižnice u Splitu. Glava urednica izdanja Društvenih izdanja je
Ivana Hebrang Grgić. Kolegica Monika Batur je glavna urednica niza Hrvatsko
knjižničarstvo, Ana Barbarć je glavna urednica niza Povremena izdanja, Dina Mašina je
glavna urednica niza Elektronička izdanja, Lobel Machala je glavni urednik niza Posebna
izdanja, Marija Šimunović je urednica Facebook stranice HKD-a, Dijana Machala je glavna
urednica Mrežnih stranica HKD-a. Dijana Machala je prenijela informaciju Ane Barbarić da
su Smjernice za stalno stručno usavršavanje prevedene i predstavit će se na predkonferenciji
IFLA CPDWL koja se održava u Zagrebu u kolovozu. Željka Miščin ima plan Komisije za
osobe s invaliditetom i posebnim potrebama u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku
objaviti e-zbornik koji bi sadržavao članke s 14. i 15. okruglog stola za knjižnične usluge za
osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Komisije su pozvane da planove izdanja
upute prema Odboru nakladničke djelatnosti. Pisani plan nakladnički Odbor će biti poslan
Stručnom odboru.
Vikica Semenski je pitala postoji li mogućnost da ISBD izdanja budu elektronički dostupna,
za što je Dijana Machala rekla kako je potrebno provjeriti jesu li se troškovi izrade tiskanog
izdanja pokrili iz prodaje. Društvo već niz godina ima problema s prodajom izdanja, a sve što
se objavljuje se financira iz sredstava za redovitu djelatnost društva. Dijana Machala će
predložiti predsjednici Odbora da se distribucija izdanja prenese na druge nakladnike, koji bi
omogućili prodaju putem web trgovine.
Ad 9. Imenovanje članova Programskih i Organizacijskih odbora za stručne skupove
do kraja 2019. godine
Dijana Machala je predstavila 9. točku Dnevnog reda i osvrnula se na dokument iz 2012.
godine Smjernice za organizaciju stručnih skupova, te molbu upućenu prema Stručnom
odboru da se uz ovu točku Dnevnog reda dostave imena članova programskih i
organizacijskih odbora stručnih skupova HKD-a do kraja 2019. godine, koji trebaju biti
potvrđeni na Stručnom odboru i Glavnom odboru sukladno Smjernicama. Dijana Machala je
spomenula kako u Smjernicama stoji preporuka da i predstavnik Ureda HKD-a bude član
organizacijskog odbora, iz razloga da se Društvo ne bi financijski teretilo za obveze s kojima
Ured nije upoznat i nema odobrenje Glavnog odbora. Apelirala je da se organizatori skupova
pridržavaju Smjernica. Pročitala je članove programskog i organizacijskog odbora 19.
okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama - Neutralnost interneta "zero-rating" i
slobodan pristup informacijama, koji je već objavljen na webu HKD-a. Članovi programskog
i organizacijskog odbora su Mario Hibert, Milena Bon, Gordana Bjelovarac, Adela Ćurlić,
Tea Grašić Kvesić, Renata Petrušić, Davorka Pšenica, Ivana Hebrang Grgić i Annemari
Štimac, a za predstavnika Ureda HKD-a Dijana Machala je predložila Andreju Tominac.
Dijana Machala je dodala kako se u Smjernicama preporučuje da u radu programskih odbora
sudjeluje predsjednik Stručnog odbora ili predsjednik HKD-a. Također je istaknula kako
programski i organizacijski odbori svih skupova, kao i teme skupova trebaju biti potvrđeni na
Stručnom i Glavnom odboru.
U raspravi oko predlaganja predstavnika iz Ureda HKD-a sudjelovali su Dijana Machala,
Aleksandra Pikić, Tamara Krajna, Dunja Marija Gabrijel, Dorja Mučnjak. Dijana Machala je
postavila pitanje Stručnom odboru da se očituje o tome žele li da se programskim i
organizacijskim odborima uputi naknadna dostava prijedloga za dodatnog člana za Ured

HKD-a ili da se to učini na tekućoj 6. sjednici i da Dijana Machala predloži predstavnike.
Stručni odbor je odlučio da se to učini pod ovom točkom Dnevnog reda. Stručni odbor je
jednoglasno prihvatio prijedlog Dijane Machala da Andreja Tominac bude članica iz Ureda
HKD-a organizacijskog skupa 19. okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama.
Za članicu organizacijskog odbora skupa III. Okrugli stol: Knjižnice za druge i drugačije –
"Ovdje sam – prihvati me!" Dijana Machala je predložila kolegicu Moniku Batur ispred
Ureda HKD-a. Stručni odbor je jednoglasno prihvatio članove programsko-organizacijskog
odbora u sastavu Katarina Todorcev Hlača, Snježana Čiča, Goranka Buljan, Liana Diković, te
Moniku Batur ispred Ureda HKD-a.
Za člana organizacijskog odbora ispred Ureda HKD-a 16. okruglog stola za knjižnične
usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama predložena je kolegica Marija
Šimunović. Dijana Machala je prokomentirala kako nema imena članova programskog i
organizacijskog odbora. Kolegica Željka Miščin je izjavila kako za spomenuti skup imaju tek
preliminarni program, te kada dođe potpuni program imenovat će se članovi programskog i
organizacijskog odbora te poslati Stručnom odboru na usvajanje uz dodatnog člana Mariju
Šimunović.
Za člana organizacijskog odbora 10. okruglog stola za školske knjižnice iz Ureda HKD-a
predložena je Dijana Machala. Stručni odbor je jednoglasno prihvatio članove programskog
odbora 10. okruglo stola za školske knjižnice Zorku Renić, Alku Stropnik, Miru Matan i
Gordanu Šutej, te članove organizacijskog odbora Dijanu Machala, Jasminku HorvatićBedenik, Marinelu Marčetić, Irenu Gotal i Andreju Toljan.
Dijana Machala je izvijestila kako se naknadno, nakon slanja poziva za 6. sjednicu Stručnog
odbora, javila kolegica Vlasta Krklec predsjednica Hrvatskog muzejskog društva te je tražila
da HKD predloži dva člana u organizacijski odbor AKM-a koji će se održati 2019. godine u
Poreču. Dijana Machala je izrazila zabrinutost s obzirom na kratko vrijeme za organizaciju
skupa AKM ove godine te je pozvala članove Stručnog odbora da podrže održavanje skupa
AKM 2019. godine te da se po objavi skupa članovi HKD-a jave i prijave izlaganja kako bi
AKM održao kontinuitet, što je važno i zbog zbornika radova. Dijana Machala je u odgovoru
kolegici Krklec ponudila suradnju HKD-a i oko drugih organizacijskih pitanja skupa AKM.
Vikica Semenski je predložila kolegice Vesnu Hodak i Dianu Polanski u programski odbor
AKM-a. Dijana Machala je pojasnila kako Društvo treba predložiti članove za organizacijski
odbor te bi prijedlog HKD-a bio da Vesna Hodak i Dijana Machala budu članice
organizacijskog odbora, a Dianu Polanski HKD predlaže u programski odbor skupa AKM te
dodatno još jedan prijedlog koji će se usvojiti naknadno. Tako bi HKD predložio po dva člana
u organizacijski i programski odbor AKM-a.
Vikica Semenski je dala informaciju kako su se održala već četiri skupa „Knjižnice u
procijepu“ u suorganizaciji Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije i Komisije
za katalogizaciju, te su isti organizatori u pripremi petog skupa za 2020. godinu te će
Komisija za katalogizaciju predložiti tri člana u programski odbor, a organizacijski odbor je u
nadležnosti KDSMŽ koje do sada nije tražilo sredstva HKD-a za taj skup. Dijana Machala je
odgovorila kako se i za ovaj skup Stručnom i Glavnom odboru trebaju dati na usvajanje imena
članova programskog i organizacijskog odbora, kako bi skup mogao koristiti oznake HKD-a
sukladno Smjernicama, nevezano uz financije. Također je rekla kako bi bilo dobro da imenuju
nekoga iz Ureda HKD-a u organizacijski odbor. Dijana Machala je spomenula kako je bilo
skupova koji su nosili obilježja HKD-a, a da o tome Ured HKD-a nije bio informiran.
Igor Mladinić je napomenuo kako će se organizirati prvi stručni skup vezano uz predmetno
označivanje za glazbu koji bi se održao u studenom 2019. u suradnji s Komisijom za
klasifikaciju i predmetno označivanje. Imena programskog i organizacijskog odbora također

će se znati naknadno. Dijana Machala je napomenula da se također i za organizaciju tog skupa
imenuje netko iz Ureda HKD-a.
Marija Šimunović je stavila na glasanje Stručnom odboru sve raspravljene prijedloge za 6.
sjednicu Stručnog odbora za članove programskih i organizacijskih odbora za skupove HKDa do kraja 2019. godine. Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Ad 10. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ i
Imenovanje Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“
Marija Šimunović je obavijestila članove Stručnog odbora da će se objaviti javni poziv za
predlaganje kandidata za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“. Rok za prikupljanje
prijedloga će se uskladiti s Pravilnikom za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“. Stručnom
odboru predložio se sastav Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ raspravljen
na Izvršnom odboru, a prijedlozi članova Povjerenstva su usklađeni s propozicijama u
Pravilniku. Kolega Miroslav Katić iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
predložen je kao predstavnik narodnih knjižnica, kolegica Zorka Renić je predložena kao
predstavnik školskih knjižnica. Za predstavnicu specijalnih knjižnica predložena je Irena
Gotal, a Bernarda Kos iz knjižnice Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu za
visokoškolske knjižnice. Predstavnici iz javnog života predloženi Stručnom odboru su Jurica
Pavičić i Julijana Matanović, te predsjednica HKD-a Dijana Machala po funkciji.
Stručni odbor je jednoglasno usvojio članove Povjerenstva.
Dijana Machala je rekla kako će se članovi Povjerenstva za organizaciju manifestacije
„Knjižnica godine“ imenovati na sljedećoj sjednici Stručnog odbora. Također je zamolila
lanove Stručnog odbora da zbog kratkog roka informaciju o objavi poziva prošire u zajednici i
u svojim regionalnim društvima, jer će rokovi ove godine biti kratki.
Ad 11. Javni poziv regionalnim knjižničarskim društvima za suorganizaciju 45.
skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva 2020. godine
Marija Šimunović je spomenula kako se radi o izbornoj skupštini društva te se na inicijativu
predsjednice HKD-a predlaže raspisivanje javnog poziva regionalnim knjižničarskim
društvima za suorganizaciju 45. izborne skupštine. Marija je pojasnila kako je razlog ranog
raspisivanja poziva taj da se Društvo stigne prijaviti na natječaj Ministarstva kulture i
osigurati sredstva za organizaciju Skupštine te bi zbog toga rok za javljanje na poziv bio 5.
kolovoz 2019. godine. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama HKD-a. Marija je rekla
kako treba pronaći mjesto održavanja skupštine koje ima kapacitete osigurati hotel za smještaj
300-350 sudionika, konferencijske dvorane za paralelni rad, prostor za Ured HKD-a,
financijska potpora lokalne zajednice, medijsko praćenje i koordinacija s HKD-om. Dijana
Machala je spomenula kako 2020. godina nije samo obljetnica HKD-a, već i nekih
regionalnih društava, pa bi se stoga, kako je raspravljano na Glavnom odboru, povodom toga i
sjednice Glavnog odbora 2020. godine održale u tim regionalnim društvima kako bi se
podržale sve obljetnice. Također je naglasila kako bi HKD tijekom cijele 2020. godine
programom trebao naglašavati važnost visoke obljetnice društva, jer HKD ima dugu tradiciju
rada i članstva. Dijana Machala je rekla kako je iz tog razloga prilika da se u okviru obljetnice
istakne komparativna prednost i pokaže kako je HKD organizacijski ekipiran i regionalno
zastupljen. Također je istaknula, kako se informacije o obljetnicama i događanjima u
regionalnim društvima trebaju objavljivati i na mrežnim stranicama HKD-a. Osim izborne
skupštine, Dijana Machala je rekla kako je najavljena 44. redovna skupština koja će se održati

u Zagrebu, a tematski će biti vezana uz standarde i pravilnike. Dijana je rekla kako za 44.
skupštinu HKD nema planirana sredstva, te bi se trebalo potvrditi i Povjerenstvo za
održavanje te skupštine, sastaviti program i pozvati goste koji bi pomogli da se što kvalitetnije
donesu podzakonski dokumenti. Mogući termin održavanja 44. skupštine bio bi krajem
listopada. Dijana Machala je spomenula kako bi trebalo pozvati resorna ministarstva i da
skupština bude otvorena i prema javnosti.
Ad 12. Poziv Ministarstva kulture Republike Hrvatske na suradnju u provedbi Javnog
poziva za dodjelu stimulacija autorima i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na
području književnog stvaralaštva u 2018. godini
Dijana Machala je izjavila kako se radi o obimnom materijalu, a poziv na suradnju je
potpisala Iva Hraste Sočo, pomoćnica ministrice kulture. Ministarstvo kulture želi, prema
riječima Dijane Machala, da se i HKD uključi u izbor 10 najboljih prijevoda i 10 najboljih
književnih ostvarenja u 2018. godini. Također je istaknula da je za Društvo dobro što je
prepoznato kao relevantna adresa za uključivanje u različita strateška pitanja vezana uz
nakladništvo, knjigu, književno stvaralaštvo. Od HKD-a se očekuje da utvrdi metodologiju
kojom će se djela procjenjivati, jer je Ministarstvo kulture prepustilo pozvanim institucijama
da same utvrde metodologiju s obzirom na njihove korisnike i aspekt u književnom
stvaralaštvu. Dijana Machala je pozvala Stručni odbor da prihvati poziv te da da svoju
suglasnost za sudjelovanje u takvoj akciji. Stručni odbor je jednoglasno prihvatio
sudjelovanje.
Dijana Machala je predložila Stručnom odboru da se pod ovom točkom imenuje povjerenstvo
koje će raditi na zadaćama koje pred HKD postavljene. Istaknula je kako su rokovi kratki i
potrebno je već početkom rujna imati gotova rješenja o procjeni naslova te je pozvala članove
Stručnog odbora da daju prijedloge. Članove će predložiti Komisija za teoriju i znanstveni
rad, Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež, Komisija za čitanje, Komisija za
narodne knjižnice, Komisija za školske knjižnice, Komisija za srednjoškolske knjižnice,
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, Komisija za povijest
knjige i knjižnica, Komisija za nabavu knjižnične građe, predsjednica Odbora za nakladničku
djelatnost Ana Barbarić, a u povjerenstvo se predlaže i Dijana Machala kao predsjednica
HKD-a. Dijana Machala je pozvala i druge komisije da daju svoje prijedloge, ukoliko će
raspravljati o tome na svojim sjednicama.
Dunja Marija Gabriel je predložila da se uz spomenute komisije iz Sekcije za narodne
knjižnice u rad povjerenstva uključe i prijedlozi komisija koje nisu spomenute, a dio su
Sekcije za narodne knjižnice.
Željka Miščin je istaknula kako je dosta važno da svi koji će biti predloženi u povjerenstvo
osim utvrđivanja metodologije doista i pročitaju djela koja će procjenjivati. Dijana Machala je
rekla kako je Ministarstvo kulture pozvalo sve institucije koje će procjenjivati djela da se jave
u Ministarstvo radi dostave onih naslova do kojih ne mogu doći.
Marija Šimunović je pozvala Stručni odbor da se svojim glasovanjem očituje o prijedlozima
za predlaganje članova povjerenstva. Stručni odbor jednoglasno je podržao da predložene
komisije imenuju članova povjerenstva.
Ad 13. Prijava skupova i programa na pozive Ministarstva kulture Republike Hrvatske
i Grada Zagreba za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020.
godinu

Marija Šimunović je pojasnila kako se radi o prijavama programa koje objavljuju komisije u
ime HKD-a prema Ministarstvu kulture. Rok za dostavu programa u Ured HKD-a je 05.
srpanj 2019., kako bi se mogla pripremiti sjednica Stručnog odbora najavljenu za 12. srpnja
2019. godine. Marija Šimunović je pozvala članove Stručnog odbora da obrasce prijavnice za
programe potraže na mrežnim stranicama Ministarstva kulture te po tom modelu pošalju svoje
prijedloge zajedno s financijskom konstrukcijom u Ured HKD-a.
Dijana Machala je dala nadopunu vezano uz obilježavanje obljetnice te će HKD poslati
prijavnicu vezano uz pripremu Spomenice povodom obilježavanja obljetnice. Također je
napomenula, kako je preporuka HKV-a da bude više razvojnih programa te bi bilo dobro da
se prijedlozi programa HKD-a usmjere prema tom aspektu. Također, bilo bi dobro da se u
natječaj Ministarstva kulture uključi i što više regionalnih društava.
Grozdana Ribičić je istaknula kako je Komisija za čitanje dobila sredstva od Ministarstva
kulture za razvojni program namijenjen za projekt izrade web portala hrvatske baze podataka,
vezno uz čitanje i poticanje čitanja i istraživanje te da je to prvi razvojni projekt HKD-a koji
je dobio sredstva Ministarstva kulture. Za taj projekt u prijavnici je kao cilj projekta bilo
istaknuto ostvarivanje međuresorne razmjene podataka. Dijana Machala je naglasila kako bi
se pri prijavama projekata trebalo fokusirati na razvojne programe koji bi bili više usmjereni
prema široj javnosti i pitanjima od javnog interesa kako bi HKD bio prepoznat kao relevantan
izvor iz kojeg bi javnost crpila informacije za ostvarivanje bilo kojih strateških dokumenata.
Vezano uz natječaj Grada Zagreba, Dijana Machala je pozvala da se pripreme prijavnice za taj
natječaj.
Ad. Razno
Dijana Machala je prenijela informaciju Kornelije Petr Balog da je drugi broj VBH za 2019.
godinu u tisku te poziv kolegice Sanje Brbora za slanje priloga za objavu HKD Novosti.
Marija Šimunović je pozvala predsjednike komisija i radnih grupa da ažuriraju svoje članstvo
na mrežnim stranicama HKD-a.
Igor Mladinić je komentirao kako bi bilo dobro urediti stranicu HKD-a na engleskom jeziku,
posebice u pogledu stručne terminologije.
Predloženo je da Komisja za nazivlje pregleda i po potrebi ukaže na nedosljednosti i
neujednačenost u korištenju stručnog nazivlja na mrežnim stranicama stručnih tijela HKD-a.
A. Horvat je obećala prenijeti prijedlog Sanji Brbora, predsjednici Komisije za knjižničarsko
nazivljeDrahomira Cupar je pitala za proceduru promjene naziva komisije s obzirom na
usklađivanje s promjenama u IFLA-i. Dijana Machala je odgovorila kako se proceduralno
izmjene naziva stručnih tijela moraju provesti kroz Stručni i Glavni odbor.
Marija Šimunović je zaključila sjednicu i zahvalila se prisutnima.
Sjednica je trajala 2:11:16.
Zapisnik sastavila:
Andreja Tominac, stručna tajnica HKD-a

