SASTANAK KOMISIJE ZA GLAZBENE KNJIŽNICE I ZBIRKE
21. RUJNA 2020. u 13 sati preko aplikacije ZOOM
Prisutni: Igor Mladinić, predsjednik; Nada Bezić, Astrid Grobenski, Vesna Ivanković, Lucija
Konfic, Lovorka Ruck, Andrea Šušnjar, Sanja Vukasović-Rogač
Ispričali se: Maja Grims Nonveiller, Sanja Martinović, Aleksandra Mežnarić Karafin, Tatjana
Mihalić, Željka Radovinović

Dnevni red:
1) Izvještaj o proteklom radu i o planiranom okruglom stolu
2) Plan rada za slijedeći dvogodišnji mandat: revizija članstva, izbor predsjednika i
potpredsjednika, vizija, misija i ciljevi
3) Razno
Ad 1) Na početku je predsjednik I. Mladinić najavio sastanak uoči nadolazeće izborne 45.
Skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva (7.-10. listopada 2020.) te je usvojen dnevni red.
I. Mladinić je sažeo Izvještaj o radu Komisije koji su on i N. Bezić napisali za zbornik HKD-a
povodom obljetnice 80 godina HKD-a izdvojivši organizirana događanja i sudjelovanja na
skupovima. Naglasio je da u izvještaju nije razrađena misija i vizija Komisije o čemu bi
također trebalo raspraviti na sastanku, kao i o planu aktivnosti za iduću godinu. L. Konfic je
zatražila da se završni tekst Izvještaja pošalje svim članovima Komisije za informaciju i
evidenciju što je I. Mladinić najavio učiniti.
Vezano uz organizaciju Okruglog stola o predmetizaciji I. Mladinić izrazio je žaljenje što
nakon 1. održanog okruglog stola nisu ostali pisani radovi, što nisu poslani zaključci te je
izrazio sumnju u ostvarivanje tada najavljenih suradnji. Izvijestio je da su sredstva dobivena
za održavanje 2. okruglog stola uglavnom namijenjena za troškove smještaja, osvježenja u
pauzama koji, prema preporukama održavanja događanja u online varijanti, otpadaju. Prema
informaciji koju je dala Drahomira Cupar, sredstva bi se mogla prenamijeniti za troškove
pozvanih predavača. I. Mladinić je također izvijestio o prijedlogu da na 2. okruglom stolu
sudjeluje većina lanjskih sudionika s ažuriranim izlaganjima i podacima kako bi se ovom
prilikom njihove prezentacije snimile i na taj način ostale evidentirane. N. Bezić pitala je hoće
li se o prijedlogu programa za okrugli stol još raspravljati. O načinu održavanja okruglog stola
i predavačima odlučivat će organizacijski odbor, a s obzirom da do održavanja skupa ima još
otprilike 2 mjeseca (20. 11.) trebalo bi poduzeti korake u organizaciji.

Ad 2) I. Mladinić najavio je da će se skupština HKD-a održati djelomično virtualno 7. do 10.
10. 2020. te da se na njoj potvrđuju sastavi i vodstvo komisija HKD-a. Ukratko je objasnio
pravilnik o izboru i rokove za izbor novih članova i predsjednika. A. Grobenski je zatim
izrazila žaljenje što sastanku prisustvuje malo članova. Istaknula je važnost popisivanja
članstva (redovnih i pridruženih) te da ima dosta problema vezanih uz rad komisija i stručnih
tijela HKD-a. Predložila je da se na ovom sastanku daju prijedlozi za novog predsjednika, ali
da bi u izboru trebali sudjelovati redoviti članovi u što većem broju. Također je rekla da iz
praktičnih razloga smatra da bi bilo dobro da je predsjednik Komisije iz Zagreba. I. Mladinić
podsjetio je da je bio veliki problem naći podatke o nekadašnjim predsjednicima Komisije, a
kamoli ne o članovima te da bi trebalo voditi jasnu i ažurnu evidenciju. A. Grobenski
uključena je u rad HKD-a i izvijestila je da će se dosta mijenjati akti Društva, te je istaknula
važnost da u Zapisnicima pojedinih komisija ostane pisani trag o članovima i voditeljima. N.
Bezić pitala je ima li još struka unutar HKD-a koje kao mi imaju mali broj članova te kako se
to rješava, odnosno zašto ne bi u pravilniku bila iznimka vezana uz komisije s manjim brojem
članova. Također je pitala možemo li mi kao Komisija službeno sročiti dopis HKD-u vezan uz
tu problematiku. I. Mladinić odgovorio je da su u HKD-u svjesni toga problema, a A.
Grobenski istaknula je da se na predstojećoj skupštini neće razmatrati promjene pravilnika.
Vezano uz planove i načina funkcioniranja glazbenih knjižnica, I. Mladinić istaknuo probleme
vezane uz školske knjižnice, te postavio pitanje kako bi Komisija mogla u sljedećem
razdoblju doprinijeti. Na to se pitanje htjela nadovezati L. Ruck koja se zbog tehničkih
problema privremeno nije mogla uključiti, ali je naknadno istaknula da se kao pridružena
članica Komisije ne osjeća zapostavljeno jer dobije sve potrebne informacije, te se složila s A.
Grobenski da predsjednik/predsjednica Komisije moraju biti iz Zagreba. Također je istaknula
teške uvjete za rad knjižničara u glazbenim školama, ali i da nije vjerojatno da se to u
dogledno vrijeme promijeni.
Naposljetku je I. Mladinić predložio da Komisija prije Skupštine HKD-a održi još jedan
sastanak za tjedan dana – 28. 10. 2020. u 13 h (o čemu će još svima biti poslana obavijest), a
da u međuvremenu svi članovi razmisle o postavljenim pitanjima: prijedlozi za
predsjednika/predsjednicu Komisije, misija i vizija Komisije, doprinosi svakog
pojedinog člana radu Komisije u sljedećem razdoblju. Ostali su se sudionici složili s tim
prijedlogom.

Ad 3) Uz točku razno N. Bezić kratko je podijelila iskustvo i poteškoće vezane uz preseljenje
Knjižnice i arhiva HGZ-a, a ostali su članovi izrazili podršku i suosjećanje zbog poteškoća s
kojima se kolegica susreće.
Sastanak se odvijao uz manje tehničke poteškoće koje su otežavale praćenje razgovora.
Sastanak je završio u 13.40.

Zapisnik sastavila:
Lucija Konfic

