IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA U 2020. GODINI

Privremeno izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva podnosi se za
razdoblje od 1. siječnja 2020. zaključno s 15. studenim 2020. godine.
Rad Hrvatskoga knjižničarskog društva obuhvaća stalne i povremene aktivnosti vezane uz razvoj knjižničarske struke i poticanje unaprjeđenja rada svih vrsta
knjižnica. Djelatnost se posebno odnosi na:
o organiziranje stručnog obrazovanja knjižničara i korisnika knjižnica
o organizaciju i održavanje stručnih i znanstvenih skupova te provedbu
projekata namijenjenih široj zajednici
o izdavačku djelatnost
o poticanje međunarodne kulturne suradnje
o predlaganje pravilnika, standarda i drugih zakonskih i podzakonskih
propisa iz područja knjižničarstva.
Redovna djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva ﬁnancira se na temelju
uplaćenih članarina, vlastitim prihodom od prodaje publikacija, prihodom od kotizacija te iz programskih sredstava za poticanje redovne djelatnosti stručnih udruga
Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja te
Grada Zagreba. Stručne, programske aktivnosti Društva, kao i nakladnička djelatnost Društva, ﬁnanciraju se na temelju sredstava dobivenih projektnim natječajima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, sredstvima drugih gradova i županija, prihodom od kotizacija sa skupova, pretplatom, donacijama i sponzorstvima.
Hrvatsko je knjižničarsko društvo tijekom izvještajnog razdoblja ﬁnancijski
poslovalo pozitivno, o čemu se podnosi zasebno izvješće.

Rad upravnih tijela
Tijekom 2020. godine Glavni odbor i Stručni odbor HKD-a djelovali su u sastavu izabranom na 43. skupštini HKD-a u Opatiji, 2018. godine te u novom sastavu izabranom na 45. Skupštini HKD-a.
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Glavni odbor i Izvršni odbor
Od 1. siječnja 2020. održano je 8 sjednica Glavnoga odbora, sve su održane
elektroničkim putem. Ukupno je održano 3 sjednice Izvršnoga odbora. Odaziv
sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora bio je takav da su sve odluke
donesene pravovaljano. Na sjednicama Glavnoga odbora, osim članova Glavnoga
odbora, sudjelovali su i glavni urednici izdanja HKD-a, predsjednica Nadzornoga odbora, predsjednica Etičkoga povjerenstva, predsjednica Stručnoga odbora,
predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja,
blagajnica HKD-a te stručna tajnica HKD-a.
Na tematskim sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora usvojena su
izvješća o stručnom radu i ﬁnancijskom poslovanju HKD-a te su usvojene odluke
Stručnog odbora, usvojen je plan i program rada, usvojeni su prijedlozi za prijave
na natječaje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba. Prihvaćen je ﬁnancijski plan redovne djelatnosti HKD-a. Za 45. Skupštinu HKD-a donošene su odluke
o članovima Programskog i organizacijskog odbora, Povjerenstvu za predlaganje
predsjednika Društva, članovima ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve
nagrade i nagrade „Eva Verona“. Izvršni odbor koordinirao je aktivnosti Stručnog
i Glavnog odbora, razmatrao i predlagao teme za sjednice Stručnog i Glavnog
odbora te provodio zaključke i odluke Stručnog i Glavnog odbora.
Glavni odbor poticao je rad na knjižničnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima (standardi, strategije, smjernice), dokumentima HKD-a (Statut, pravilnici, poslovnici, smjernice). Imenovani su novi urednički odbori.
Zapisnici sa sjednica Glavnog odbora dostupni su na mrežnim stranicama Društva, na https://drive.google.com/drive/folders/1Bd4hI1DSmtAYR1cIiY6IZ-v-C4Ko0Yrs.
Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora dostupni su u uredu Društva.
Predstavnici Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora prisustvovali su knjižničarskim skupovima, koji su u većoj mjeri bilo održani virtualno, te skupštinama regionalnih knjižničarskih društava, o kojima je Hrvatsko knjižničarsko društvo bilo
obaviješteno i na koje su predstavnici HKD-a bili pozvani.

Stručni odbor
Tijekom 2020. godine održano je 8 sjednica Stručnoga odbora, u elektroničkom obliku, kojima se odazvao dovoljan broj članova ili njihovih zamjena da svi
zaključci i odluke budu pravovaljani.
Stručni je odbor koordinirao rad stručnih tijela HKD-a, koja su tijekom 2020.
djelovala različitim intenzitetom. Na sjednicama se raspravljalo o aktivnostima i
planovima rada stručnih tijela HKD-a (sekcija, komisija, radnih grupa te uredni-
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štava), pripremale su se prijave stručnih skupova u organizaciji HKD-a za 2020.
godinu, raspravljalo se o nakladničkoj djelatnosti HKD-a, izvještavalo o realizaciji pojedinačnih programa i radu sekcija, komisija, radnih grupa i uredništava,
raspravljalo o različitim temama zanimljivima za struku, poput obrazovanja za
stručna zvanja u knjižničarskoj struci, novog nacionalnog kataložnog pravilnika
itd.
Stručni odbor donio je prijedlog članova Programskog i organizacijskog odbora, Povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva, članova ocjenjivačkog
odbora za dodjelu Kukuljevićeve nagrade i nagrade „Eva Verona“. Utvrdio je
teme za 45. Skupštinu. Stručni odbor predložio je članove Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ te Povjerenstva za obilježavanje Dana hrvatskih
knjižnica.

OSTALA TIJELA HKD-A
Nadzorni odbor obavljao je nadzor nad upravljanjem i ﬁnancijskim poslovanjem Hrvatskoga knjižničarskog društva te je ustvrdio da HKD posluje u skladu sa zakonima, Statutom Hrvatskoga knjižničarskog društva i drugim aktima.
Predsjednica Nadzornoga odbora Tea Grašić Kvesić (mandatno razdoblje 2018.
– 2020.) prisustvovala je sjednicama Glavnog odbora i Izvršnog odbora. Nova je
predsjednica Romana Horvat (mandatno razdoblje 2020. – 2022.).
Etičko povjerenstvo nadležno je za primjenu i poštivanje Etičkoga kodeksa
Hrvatskoga knjižničarskog društva. Predsjednica Etičkoga povjerenstva Astrid
Grobenski-Grgurić (mandatno razdoblje 2018. – 2020.) prisustvovala je sjednicama Glavnog odbora. Nova je predsjednica Klaudija Mandić (mandatno razdoblje
2020. – 2022.).

Tajništvo HKD-a
U tajništvu HKD-a zaposlene su dvije djelatnice u punom radnom vremenu te
na neodređeno – jedna administrativna tajnica (Lorena Klokočki, trenutačno na
rodiljnom dopustu i na njezino mjesto, kao zamjena, na određeno vrijeme zaposlena je Morana Zajec) te knjigovodstvena referentica (Jadranka Ševo). Tijekom
izvještajnog razdoblja knjigovodstvene poslove za Hrvatsko knjižničarsko društvo vodila je računovodstvena tvrtka Modus-Biro iz Zagreba.
Tajništvo HKD-a sudjeluje u pripremi svih stručnih skupova, pakiranju i otpremi publikacija, u administrativnim poslovima oko konkuriranja za potporu skupova i publikacija, u ﬁnancijskom poslovanju HKD-a te u svim drugim poslovima
koji omogućavanju uredno funkcioniranje i poslovanje Hrvatskoga knjižničarskog
društva.
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Tajništvo Hrvatskoga knjižničarskog društva smješteno je u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (Hrvatske bratske zajednice 4). Prema Sporazumu s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu potpisanom 2016.
godine, HKD plaća najam prostora u simboličnom iznosu od 1,00 kn mjesečno,
ali HKD Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu podmiruje troškove električne energije i režijske troškove u iznosu od prosječno 1.000,00 kn mjesečno.

ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA
Stručni skupovi i događanja
U 2020. Hrvatsko je knjižničarsko društvo organizator ili suorganizator niza
stručnih skupova i događanja u zemlji, koji su zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 održani u virtualnom okruženju ili su otkazani.
Inovativna dječja knjižnica: primjena suvremene tehnologije
Mjesto i vrijeme održavanja: Virtualno na Zoom platformi, 22. 9. 2020.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge
za djecu i mladež te Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Medveščak
Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m – Dan bajki i priča
Mjesto i vrijeme održavanja: virtualno, https://danbajki.wixsite.com/pocetna/
danbajki2020; mrežna knjiga Vilinsko igrišče https://danbajki.wixsite.com/pocetna
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije, Srednja škola Krapina, Gradska knjižnica Krapina
Stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki
Otkazano zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2.
Organizatori: Sekcija za zbirke i službe Hrvatskog knjižničarskog društva;
Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu i Nacionalna i
sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Stručni skup: Novo knjižničarsko nazivlje
Mjesto i vrijeme održavanja: Virtualno na Zoom platformi, 29. 9. 2020.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižničarsko nazivlje, Društvo knjižničara u Splitu i Sveučilišna knjižnica u Splitu
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Knjižnice u procjepu 5: Sadržajna obrada knjižnične građe
Otkazano zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2
„Razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima: Što su Vaša mjerila?“
Otkazano zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2
„Koje baze podataka korisnici narodnih i školskih knjižnica trebaju?“
Otkazano zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2
17. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
Otkazano zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2
11. okrugli stol za školske knjižnice
Mjesto i vrijeme održavanja: Virtualno na Zoom platformi, 5. 10. 2020.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za osnovnoškolske
knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice
45. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva
Mjesto i vrijeme održavanja: Virtualno putem Zoom platforme, 7. – 9. 10. 2020.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo
Dan hrvatskih knjižnica
Mjesto i vrijeme održavanja: NSK, Virtualno na Zoom platformi, 11. 11. 2020.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo

Aktivnosti
Nacionalna kampanja za poticanje čitanja djeci od rođenja Čitaj mi!
Kampanja Čitaj mi! održava se tijekom cijele 2020. godine.
Kampanju je iniciralo Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež, a realiziralo u suradnji s UNICEF-om, Hrvatskim
pedijatrijskim društvom, Hrvatskim čitateljskim društvom, Hrvatskom udrugom
istraživača dječje književnosti povodom Europske godine čitanja naglas (2013.).
U 2020. godini, zahvaljujući suradnji i ﬁnancijskoj podršci Ministarstva kulture i medija, tiskano je 6 000 letaka o važnosti čitanja djeci od najranije dobi
namijenjenih edukaciji roditelja i ostalih odraslih koji se bave djecom. Letci su
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od veljače 2020. godine dijeljeni u dječjim odjelima narodnih knjižnica i dječjim
vrtićima diljem Hrvatske, a distribucija će se nastaviti do kraja godine. Članice
Komisije kontinuirano administriraju društvene mreže nacionalne kampanje Čitaj mi! te ažuriraju listu preporuka „Knjižničari preporučuju“ na mrežnoj stranici
Kampanje Čitaj mi! (http://www.citajmi.info/slikovnice/preporuke/). Diljem Hrvatske, dječji odjeli narodnih knjižnica surađuju s dječjim vrtićima te organiziraju
posjete vrtićkih grupa tijekom kojih knjižničari čitaju djeci priče i bajke iz svojih
bogatih fondova. Knjižničari isto tako odlaze u vrtiće i druge odgojno-obrazovne
ustanove te provode pričaonice i za jasličke skupine djece.

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja
želim čitati“
Organizator je te kampanje Hrvatsko knjižničarsko društvo, a suorganizatori Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Knjižnice grada Zagreba. Partneri Kampanje brojni su, ali svakako treba spomenuti Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatsku udrugu za disleksiju, Polikliniku SUVAG,
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za djecu,
Hrvatsku knjižnicu za slijepe, Zakladu „Čujem, vjerujem, vidim“ i ostale.
Tijekom Mjeseca hrvatske knjige kampanja „I ja želim čitati!“ podijelila je
oko 1000 straničnika sudionicima Kampanje. Akcija je pokrenuta na Facebook
stranici Kampanje i doživjela je neočekivan odaziv.

Čitanje – poticanje i istraživanje: hrvatska baza podataka – druga faza
razvoja
U 2020. godini projekt je ušao u svoju drugu fazu. S obzirom na širinu i složenost tematike te količinu podataka koje je trebalo obuhvatiti i obraditi, nastojalo
se kroz rad na pilot-projektu dati smjernice za daljnji razvoj. Uočeno je da izrada
i održavanje mrežne stranice koja bi na jednom mjestu objedinila mnoštvo kvalitetnih programa, projekata i istraživanja u vezi s poticanjem čitanja i pismenosti
u RH, koja se naslanja na Nacionalnu strategiju poticanja čitanja 2017. – 2022.
te je usklađena s domaćim i međunarodnim knjižničarskim smjernicama, zahtijeva mnogo veći broj suradnika (informatičkih i informacijskih stručnjaka) aktivno
uključenih u projekt te da su neophodna veća ﬁnancijska sredstva kako bi se projekt kvalitetno dalje razvijao te kako bi se dosljedno, sistematično i kontinuirano
provodile aktivnosti predviđene planom za 2020. godinu.
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PREDLAGANJE ZAKONA, PRAVILNIKA, STANDARDA
I DRUGIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA IZ
PODRUČJA KNJIŽNIČARSTVA
Za izradu prijedloga pravilnika, standarda i drugih zakonskih i podzakonskih
propisa iz područja knjižničarstva Hrvatsko knjižničarsko društvo imenuje radne
skupine i povjerenstva u kojima djeluju stručnjaci iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti iz cijele Hrvatske, a koji se sastaju prema potrebi.
Tijekom izvještajnog razdoblja članovi Društva, kao i stručna i radna tijela Hrvatskog knjižničarskog društva, aktivno su sudjelovali u procesu donošenja novog
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN, 17/19) i izrade prijedloga
pravilnika, standarda i drugih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja knjižničarstva. Članovi HKD-a imenovani su u Radne skupine za izradu novih provedbenih propisa sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.
Predstavnici HKD-a imenovani u Povjerenstvo za izradu standarda za narodne
knjižnice jesu dr. sc. Ljiljana Sabljak (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.

NAKLADNIČKA DJELATNOST I RAD I SASTAV UREDNIŠTAVA
IZDANJA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
Tijekom 2020. Hrvatsko je knjižničarsko društvo provodilo nakladničku djelatnost.

Izdavanje stručnog časopisa „Vjesnik bibliotekara Hrvatske“
Časopis „Vjesnik bibliotekara Hrvatske“ (ISSN 0507-1925) objavljuje se od
1950. godine i najznačajniji je znanstveno-stručni časopis za područje knjižničarstva u Republici Hrvatskoj. Objavljuje se uz ﬁnancijsku potporu Ministarstva
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kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba i na
temelju pretplata.
„Vjesnik bibliotekara Hrvatske“ svojim sadržajem nastoji obuhvatiti teme iz
područja teorije i prakse knjižničarstva općenito te s posebnim osvrtom na sve
vrste knjižnica. Objavljeni su radovi nakon provedenog recenzentskog postupka
označeni kao izvorni znanstveni radovi, pregledni i stručni radovi te radovi koji
donose rezultate provedenih istraživanja. Časopis donosi i prikaze novoobjavljenih stručnih djela te standarda, smjernica i dr. na polju knjižničarstva, kao i prijevode stručnih radova inozemnih autora i dokumenata IFLA-e.
„Vjesnik bibliotekara Hrvatske“ objavljuje se u tiskanom, a od god. 46,
1-2(2003), i u elektroničkom izdanju, koje je dostupno i slobodno za korištenje i
preuzimanje sadržaja na http://www.hkdrustvo.hr/vbh.
Od god. 50, 1-2(2007) časopis je dostupan na portalu znanstvenih časopisa
Republike Hrvatske Hrčak (www.hrcak.srce.hr/vbh).
„Vjesnik bibliotekara Hrvatske” najvažniji je hrvatski znanstveno-stručni časopis iz područja knjižničarstva. Objavljuje recenzirane članke i referira se u nekoliko međunarodnih bibliografskih baza podataka: Library and Information Science
Abstracts (LISA), Library/Information Science Abstracts (LISTA) i Sciences de
l’Information, Documentation, a od 2009.g. i u jednoj od dvije najveće svjetske
multidisciplinarne citatne baze – SCOPUS.
Tijekom 2020. glavna i odgovorna urednica bila je Kornelija Petr Balog, a članovi su uredništva bili: Martina Dragija Ivanović, Soﬁja Klarin, Lobel Machala,
Aleksandra Pikić, Marica Šapro-Ficović.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63/2020 izašao je kao dvobroj.

„HKD Novosti“
U redovnoj je djelatnosti HKD-a i izdavanje glasila „HKD Novosti“ (ISSN
1331-808X), koje od 1994. godine izlazi 3 do 4 puta godišnje. Odlukom Glavnog
odbora, od travnja 2008. godine (od broja 39) „HKD Novosti“ izlaze samo u elektroničkom obliku i dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog
društva: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/.
„HKD Novosti“ donose najnovije informacije iz knjižničarstva u svojim stalnim rubrikama: intervjui s istaknutim domaćim i stranim knjižničarskim stručnjacima, izvješća o sastancima i odlukama izvršnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog
društva, pregled događanja iz regionalnih društava, izvješća sa sastanaka Hrvatskoga knjižničnog vijeća i vijesti o međunarodnim zbivanjima s naglaskom na
one iz IFLA-e i EBLIDA-e. Uz to, „HKD Novosti“ donose i pregled događanja
iz hrvatskih knjižnica te prikaz održanih skupova i događanja. Redovito se objav-
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ljuju i popisi novoizašlih naslova iz područja knjižničarstva, kao i obavijesti iz
djelokruga rada srodnih udruga.
Glavna je urednica „HKD Novosti“ u 2020. Sanja Brbora. Članovi su uredništva Janja Severović, Kristina Romić, Dijana Machala, Grozdana Ribičić, Matija
Nenadić, Irena Urem.
Od imenovanja novoga uredničkog odbora, koncepcija biltena „HKD Novosti“ osvježena je i osuvremenjena, te je uveden niz novih rubrika, povećan je broj
objavljenih članaka, a pojedini se broj „HKD Novosti“ može u cijelosti preuzeti u
PDF formatu te po želji otisnuti u boji.
U 2020. godini do sada objavljen je 1 broj glasila HKD-a „HKD Novosti“ (br. 82).

Društvena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uredništvo Društvenih izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva 2020. godine djelovalo je u sastavu: Ana Barbarić (glavna urednica niza Povremena izdanja
Hrvatskoga knjižničarskog društva), Dina Mašina (glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva), Monika Batur (glavna urednica
niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva), Ivana Hebrang
Grgić (glavni urednik Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva), Lobel Machala
(glavni urednik niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva), Dijana
Machala (urednica Facebook stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva) i Marija
Šimunović (glavna urednica mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva)

Niz Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Tijekom 2020. godine glavna urednica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog
društva bila je Ivana Hebrang Grgić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U nizu
Izdanja tijekom 2020. godine objavljene su sljedeće publikacije:

Niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Novi niz
Niz Povremena izdanja bio je u višegodišnjem mirovanju. Krajem 2018. godine pokrenute su aktivnosti na ponovnom aktiviranju niza Povremena izdanja, te je
odlukom Glavnoga odbora (2018. – 2020.) imenovana nova urednica Niza, dr. sc.
Ana Barbarić. U 2020. godini objavljena je sljedeća publikacija:
IFLA-in knjižnični referentni model: konceptualni model za bibliografske informacije. Hrvatsko knjižničarsko društvo. Novi niz. Knjiga 33. Zagreb, 2020.
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Niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
U nizu Elektronička izdanja tijekom 2020. godine nije objavljena nijedna elektronička publikacija. Glavna je urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga
knjižničarskog društva Dina Mašina iz Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Zagrebu.

Niz Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva
Cilj niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva jest objavljivati kvalitetne znanstvene knjige koje obrađuju teme iz svih područja knjižničarstva, a od posebnog su kulturnog i znanstvenog interesa za Republiku Hrvatsku. U
nizu Hrvatsko knjižničarstvo tijekom 2019. godine nije objavljena nijedna publikacija. Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva jest Monika Batur iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Niz Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Niz Posebna izdanja u višegodišnjem je mirovanju. Krajem 2018. godine pokrenute su aktivnosti na ponovnom aktiviranju niza Posebna izdanja te je odlukom
Glavnoga odbora (2018. – 2020.) imenovan novi urednik Niza, dr. sc. Lobel Machala. U 2020. godini objavljena je sljedeća publikacija:
80 godina Hrvatskoga knjižničarskog društva 1940. – 2020.: Spomenica. Hrvatsko knjižničarsko društvo. Knjiga 15. Zagreb, 2020.

Mrežne stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva
Kako bi predstavilo svoj rad u javnosti, iskazalo stavove i mišljenja knjižničarske zajednice te informiralo članstvo o svim relevantnim događanjima, Hrvatsko
knjižničarsko društvo redovito održava svoje mrežne stranice, dostupne na: www.
hkdrustvo.hr.
Mrežne stranice HKD-a redovito se ažuriraju u okviru zadane mrežne strukture
te sukladno zahtjevima Glavnog odbora HKD-a. Na mrežnim stranicama HKD-a
objavljuju se novosti vezane uz knjižničarstvo i rad HKD-a, obavijesti o održavanju stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, dokumenti o radu HKD-a te se održava online knjižara HKD-a. Predsjednici sekcija, komisija i radnih tijela HKD-a
ažuriraju sadržaj mrežnih podstranica namijenjenih stručnim tijelima HKD-a.
Glavna je urednica mrežnih stranica HKD-a Dijana Machala iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a članovi su uredništva Boris Badurina, Karolina Holub, Soﬁja Konjević, Ivan Kraljević, Ines Krušelj-Vidas, Mila Perasović, Tomislav
Silić, Maja Starček.
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Facebook stranica HKD-a
Hrvatsko knjižničarsko društvo od 2010. godine ima otvorenu i Facebook stranicu. Od 2012. godine na njoj se objavljuju aktualnosti, novosti i zanimljivosti
iz struke. Urednica je Facebook stranice HKD-a Marija Šimunović s Knjižnično
dokumentacijskog centara Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

MEĐUNARODNA SURADNJA
IFLA
Hrvatsko knjižničarstvo društvo član je Međunarodnog saveza knjižničarskih
društava i ustanova (IFLA). Niz hrvatskih knjižničarskih profesionalaca uključen
je u rad stručnih tijela (odbora i sekcija) IFLA-e: Maela Rakočević Uvodić članica
je Stalnoga odbora Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama,
Ana Vukadin članica je Stalnog odbora Sekcije za katalogizaciju, Jasenka Pleško
članica je Stalnog odbora Komisije za obrazovanje i obuku, Dajana Brunac članica je Stalnog odbora Sekcije za knjižnice za djecu i mlade, Edita Bačić članica
je Stalnog odbora Sekcije za pravne knjižnice, Dijana Machala članica je Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima (MLAS), Davorka Pšenica članica je
Savjetodavnog odbora za slobodu pristupa informacijama i slobodi izražavanja
(FAIFE). Dijana Machala je, kao predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva
u mandatu 2018. – 2020., sudjelovala na 85. godišnjoj generalnoj konferenciji i
skupštini IFLA-e u Ateni.
Predstavnice Hrvatskoga knjižničarskog društva u tijelima IFLA-e, sudjelovale su u radu 85. generalne konferencije i skupštine IFLA-e, pod naslovom „Libraries: dialogue for change“ koja se održavala od 24. do 30. kolovoza 2019. godine
u Ateni, Grčka.
IFLA 2020., koja se trebala održati u Dublinu, Irska, otkazana je.

EBLIDA
Hrvatsko knjižničarsko društvo kroz članstvo u Europskom uredu knjižničarskih, informacijskih i dokumentacijskih udruga (EBLIDA) surađuje s knjižničarskim udrugama u Europi i pridonosi razvoju hrvatskoga knjižničarstva, sudjeluje
u radu Vijeća EBLIDA-e i godišnje skupštine i konferencije EBLIDA/NAPLE,
obaviješteno je o svim događanjima te redovito prima sva izvješća o radu EBLIDA-e. Od 1. srpnja 2013. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo punopravni je
član EBLIDA-e, s pravom glasa na skupštini.
EBLIDA 2020., koja se trebala održati u Beogradu, Srbija, otkazana je.
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