IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG ODBORA
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
U RAZDOBLJU OD 15. LISTOPADA 2014. GODINE
DO 11. LISTOPADA 2016. GODINE
Stručni Odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva djeluje kroz sekcije, komisije i radne grupe.
Tijekom izvještajnog razdoblja, Stručni je odbor održao 9 sjednica, na kojima se raspravljalo o aktivnostima sekcija, komisija, radnih grupa te uredništava
Hrvatskoga knjižničarskog društva, koji su radili prema planovima i programima izloženima i prihvaćenima na sjednicama Stručnoga odbora održanima 30.
siječnja 2015. godine te 12. studenoga 2015. Zapisnici sa sjednica Stručnog odbora s izvješćima, planovima i programima dostupni su na mrežnim stranicama
HKD-a (www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/zapisnici_strucnog_odbora_2014/).
Tijekom izvještajnog razdoblja Stručni odbor bavio se sljedećim temama:
- Statutom HKD-a
-	suglasnošću za drugi mandat predstavnika HKD-a u stručnim tijelima
IFLA-e
-	predlaganjem kandidata za Upravni odbor IFLA-e i predsjednika
IFLA-e
- provođenjem natječaja za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“
-	programima rada za 2016. i 2017. godinu za koje se traži sufinanciranje putem natječaja Ministarstva kulture Republike Hrvatske
- ažuriranjem Strateškog plana HKD-a
- Strategijom hrvatskoga knjižničarstva 2016. –2020.
-	nacrtom Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu
-	izborom niza povjerenstava za dodjelu strukovnih nagrada, predsjednika HKD-a, proslave Dana hrvatskih knjižnica
- organizacijom rada novih radnih grupa
- promjenom naziva nekih komisija
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- raspravom o Kampanji za osobe sa specifičnim teškoćama učenja
-	pripremama za organizaciju izborne skupštine HKD-a u listopadu
2016. godine te
- drugim redovitim poslovima.

Vezano uz teme izrade novoga Statuta HKD-a te Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2016. –2020., Stručni je odbor održao tri sjednice i dvije javne rasprave. Na temelju provedenih javnih rasprava mjerodavnim tijelima (Skupštini
HKD-a, odnosno Hrvatskom knjižničnom vijeću) upućeni su prijedlozi izmjena
i dopuna tih dokumenata.
Tijekom izvještajnog razdoblja članovi Stručnoga odbora posebice su sudjelovali u organizaciji stručnih skupova planiranih za 2015. i 2016. godinu,
koji su svi održani prema planu, a o čemu se više informacija može pronaći na
mrežnim stranicama HKD-a, u izvješćima podnesenima mjerodavnim tijelima
te u publikacijama HKD-a.

Ustroj Stručnog odbora
Sekcija za bibliografsku kontrolu
Sekcija za bibliografsku kontrolu djelovala je kroz dvije komisije:
Komisija za katalogizaciju (predsjednica Vesna Hodak)
Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje (predsjednica Branka
Purgarić-Kužić).

Sekcija za narodne knjižnice
Sekcija za narodne knjižnice djelovala je kroz pet komisija te radnu grupu:
Komisija za čitanje (predsjednica Lorenka Bučević-Sanvincenti; Grozdana
Ribičić)
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež (predsjednica Alka Stropnik)
Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (predsjednica Amelija Žulj)
Komisija za narodne knjižnice (predsjednica Ivančica Đukec Kero, u z. Ljiljana Sabljak)
Komisija za pokretne knjižnice (predsjednica Iva Pezer)
Radna grupa za manjinske knjižnice (predsjednica Katarina Todorcev Hlača).
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Sekcija za obrazovanje i istraživanje
Sekcija za obrazovanje i istraživanje djelovala je kroz tri komisije te radnu
grupu:
Komisija za knjižničarsko nazivlje (predsjednica Daniela Živković)
Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje (predsjednica Dijana Machala)
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja (predsjednica Davorka Pšenica)
Komisija za teoriju i znanstveni rad (predsjednica Sanjica Faletar Tanacković)
Radna grupa za autorsko pravo i otvoreni pristup (predsjednica Aleksandra
Horvat).

Sekcija za školske knjižnice
Sekcija za školske knjižnice djelovala je kroz dvije komisije:
Komisija za osnovnoškolske knjižnice (predsjednica Danica Pelko)
Komisija za srednjoškolske knjižnice (predsjednik Josip Strija).

Sekcija za upravljanje i tehnologiju
Sekcija za upravljanje i tehnologiju djelovala je kroz šest komisija te radnu
grupu:
Komisija za informacijske tehnologije (predsjednik Tomislav Silić)
Komisija za izgradnju i opremu knjižnica (predsjednica Frida Bišćan)
Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama (predsjednica Marina Mihalić)
Komisija za upravljanje (predsjednica Lea Lazzarich, u z. Zrinka Udiljak
Bugarinovski)
Komisija za zaštitu knjižnične građe (predsjednica Maja Krtalić)
Komisija za javno zagovaranje (predsjednica Edita Bačić)
Radna grupa za zelene knjižnice (predsjednik Ivan Kraljević).

Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice
Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice djelovala je kroz osam komisija:
Komisija za visokoškolske knjižnice (predsjednica Marijana Mišetić)
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Komisija za državne informacije i službene publikacije (predsjednica Aleksandra Čar)
Komisija za glazbene knjižnice i zbirke (predsjednica Sanja Vukasović-Rogač)
Komisija za medicinske knjižnice (predsjednica Tamara Marija Seme)
Komisija za muzejske i galerijske knjižnice (predsjednica Darija Ćaleta)
Komisija za tehničke knjižnice (predsjednica Vesna Špac)
Komisija za bolničke knjižnice (predsjednica Danica Crnobrnja)
Komisija za pravne i srodne knjižnice (predsjednik Dragutin Nemec).

Sekcija za zbirke i službe
Sekcija za zbirke i službe djelovala je kroz tri komisije i dvije radne grupe:
Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu (predsjednica Vesna Golubović)
Komisija za povijest knjige i knjižnica (predsjednica Ines Cerovac)
Komisija za zavičajne zbirke (predsjednica Ljiljana Krpeljević)
Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju (predsjednik Lobel
Machala)
Radna grupa za serijske publikacije (predsjednica Sonja Pigac Ljubi).

Sjednice Stručnog odbora u izvještajnom razdoblju
U izvještajnom razdoblju održano je devet sjednica Stručnog odbora.
Zapisnici sa svih sjednica dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskoga
knjižničarskog društva (http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/zapisnici_strucnog_odbora_2014/).

Prva, konstituirajuća sjednica Stručnog odbora
Prva, konstituirajuća sjednica Stručnog odbora održana je 15. listopada 2014.
godine u Splitu. Predsjednici sekcija, komisija i radnih grupa izjasnili su se o budućim članovima i novom sastavu stručnih tijela.
Predsjednica Sekcije za školske knjižnice i predsjednica Komisije za osnovnoškolske knjižnice Danica Pelko predložila je Marijanu Mišetić za predsjednicu
Stručnog odbora HKD-a u mandatnom razdoblju 2014.–2016. Marijana Mišetić
predložila je Ljiljanu Krpeljević za svoju zamjenicu. Oba su prijedloga prihvaćena.

334

DOKUMENTI

Druga sjednica Stručnog odbora
Druga sjednica Stručnog odbora održana je 30. siječnja 2015. godine u uredu
HKD-a u Zagrebu. Dnevni je red uključivao izvješća predsjednika komisija i radnih grupa te urednika (koja su se odnosila na stručno djelovanje od 39. skupštine
HKD-a, Split, 16. listopada 2014. do 31. prosinca 2014. godine); planiranje programa rada sekcija, komisija i radnih grupa te uredništava za 2015. godinu; planiranje izrade novog Statuta HKD-a; davanje suglasnosti za drugi mandat članova
HKD-a u stručnim tijelima IFLA-e; raspisivanje javnog poziva za predlaganje
kandidata za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“.
Predsjednici stručnih tijela HKD-a zamoljeni su da ažuriraju podatke o svojim
članovima, programima i aktivnostima na mrežnim stranicama HKD-a, a obaviješteni su i o novom sastavu Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

Treća sjednica Stručnog odbora
Treća sjednica Stručnog odbora održavala se elektroničkim putem od 3. do
7. lipnja 2015. godine. Sjednica je sazvana kako bi se imenovala zamjena člana
Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“.

Četvrta sjednica Stručnog odbora
Četvrta sjednica Stručnog odbora održana je 16. lipnja 2015. godine u uredu
HKD-a u Zagrebu.
Najveći dio sjednice bio je posvećen javnoj raspravi o prijedlogu novoga Statuta HKD-a, koji je izradila radna grupa za izmjenu Statuta HKD-a.
Također, na sjednici je ponovno pokrenut rad Komisije za zaštitu knjižnične
građe i za njezinu je predsjednicu predložena Jablanka Sršen.
Članovi Stručnog odbora prihvatili su molbu Komisije za informacijske
tehnologije i odobrili provođenje elektroničkog anketnog istraživanja na mrežnim
stranicama HKD-a pod nazivom Održivi razvoj i informacijska tehnologija u narodnim knjižnicama.
Nadalje, načelno je prihvaćen djelomični plan rada HKD-a za 2016. godinu
(redovna i programska djelatnost HKD-a) kako bi Hrvatsko knjižničarsko društvo
moglo konkurirati za financijsku potporu na natječajima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Na sjednici je donesen zaključak o potrebi upućivanja javnog poziva regionalnim društvima za organizaciju izborne skupštine HKD-a u 2016. godini.
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Peta sjednica Stručnog odbora
Peta sjednica Stručnog odbora održana je kao javna rasprava članova Stručnog odbora i ostalih zainteresiranih članova HKD-a o Nacrtu Strategije hrvatskog
knjižničarstva 2016.–2020., na temelju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
koje je pokrenulo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i koje je trajalo od 1.
rujna 2015. do 1. listopada 2015. godine.
Sjednica je održana u uredu HKD-a u Zagrebu u dva termina: 23. i 28. rujna
2015. godine. Tijekom sjednice izložen je niz primjedaba, prijedloga i izmjena
koji su se odnosili kako na polazišta tako i na sam ustroj teksta Nacrta Strategije hrvatskog knjižničarstva 2016.–2020. te na SWOT-analizu na temelju koje je
Nacrt Strategije sastavljen. Predložene su izmjene dijelova teksta koji su definirali narodne, školske, visokoškolske i specijalne knjižnice, dopunjeni su strateški
ciljevi te mjere njihove uspostave. Velik dio primjedbi odnosio se na zastarjelost
podataka na temelju kojih je Nacrt Strategije izrađen.
Na temelju provedene rasprave izrađena su dva dokumenta: Komentari na
predloženi tekst te Izmijenjeni tekst, koji su 29. rujna 2015. godine elektroničkom
poštom poslani na uvid svim članovima Stručnog odbora te proslijeđeni Hrvatskom knjižničnom vijeću pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Šesta sjednica Stručnog odbora
Šesta sjednica Stručnog odbora održana je 12. studenoga 2015. godine u uredu
HKD-a u Zagrebu, kako bi se podnijela izvješća o stručnom radu sekcija, komisija
i radnih grupa te uredništava HKD-a u 2015. godini te izložio plan njihova rada
za 2016. godinu, a sve za potrebe održavanja redovne skupštine HKD-a, koja se,
prema čl. 28. novog Statuta HKD-a, mora održavati svake kalendarske godine.
Također, na sjednici je provedena rasprava o prijedlogu teme Izborne Skupštine HKD-a koja će se održati u listopadu 2016. godine te je odlučeno da će glavna
tema Skupštine biti Knjižnice: fizički, virtualni i pravni prostor za usluge i korisnike. Predložene su podteme: Od hibridne prema digitalnoj knjižnici; Knjižnice kao
prostor i zelena knjižnica; Pokazatelji za vrednovanje knjižnica; Odnos knjižnica
i osnivača.

Sedma sjednica Stručnog odbora
Sedma je sjednica održana 23. veljače 2016. godine u uredu HKD-a u Zagrebu.
Najveći je dio sjednice bio posvećen imenovanju članova niza povjerenstava: Povjerenstva za izbor predsjednika HKD-a, Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje
Kukuljevićeve povelje, Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje nagrade „Eva Verona“, povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“, Programskog odbo-
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ra za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, Programskog odbora izborne Skupštine HKD-a, Organizacijskog odbora izborne Skupštine HKD-a te predstavnika
HKD-a u Programskom odboru AKM-a.
Na istoj je sjednici vođena rasprava i o Nacrtu Pravilnika o odgovarajućoj
vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj
ustanovi i učeničkom domu, vezano uz javnu raspravu koja se vodila povodom
tog dokumenta MZOS-a, o čemu je pisane prijedloge i primjedbe u ime HKD-a
iznijela predsjednica Komisije za školske knjižnice.

Osma sjednica Stručnog odbora
Sjednica je održana 16. lipnja 2016. u Uredu HKD-a u Zagrebu. Na sjednici se
izvijestilo o upražnjenim mjestima u komisijama i radnim grupama HKD-a. Najveći dio sjednice posvećen je raspravi o prijedlogu programa rada HKD-a u 2017.
godini te prijavama na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2017. godinu.
Na sjednici je predloženo i osnivanje nove Radne grupe za društvene medije u
sklopu Sekcije za obrazovanje i istraživanje te promjena naziva Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u Komisija za knjižnične usluge za
osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama.
Tijekom sjednice izvijestilo se i o pripremama Kampanje za osobe sa specifičnim teškoćama učenja.

Deveta sjednica Stručnog odbora
Sjednica je održana 15. rujna 2016. godine u Uredu HKD-a u Zagrebu. Na
sjednici su izneseni i raspravljeni izvještaji stručnih tijela HKD-a o radu u 2016.
godini te su izneseni planovi rada sekcija, komisija i radnih grupa HKD-a za 2017.
godinu za 41. Skupštinu HKD-a u Primoštenu.
Svim članovima stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva zahvaljujemo na suradnji tijekom mandatnog razdoblja.
Marijana Mišetić, v. r.
Predsjednica Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva
Ljiljana Krpeljević, v. r.
Zamjenica predsjednice Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva
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