IZVJEŠĆE O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
ZA RAZDOBLJE 01. 09. 2019. – 31. 08. 2020.

Od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. Etičko povjerenstvo Hrvatskoga
knjižničarskog društva djelovalo je u sljedećem sastavu:
Astrid Grobenski-Grgurić, predsjednica
Vinka Jelić Balta, članica
Klaudija Mandić, članica
Mihaela Kovačić, zamjena,
Ivan Babić, zamjena.
U navedenom izvještajnom razdoblju Etičko povjerenstvo je, u skladu sa svojom ulogom i zadaćama, bilo usmjereno na praćenje dosljednog poštivanja načela
knjižničarske struke iskazanih u Statutu i Etičkom kodeksu HKD-a, kao temeljnim
dokumentima Udruge, kao i u dokumentima proizašlim iz djelovanja Glavnog
odbora i ostalih radnih i stručnih tijela te različitih oblika rada HKD-a i njegovih
sastavnica.
U ostvarivanju svoje uloge Etičko je povjerenstvo u potpunosti otvoreno cjelokupnom članstvu, pojedincima, ali i regionalnim knjižničarskim društvima i ustanovama kako za moguće prijave povreda ili kršenja profesionalnih mjerila tako i
za slučajeve nepoštivanja načela i normi iskazanih u Etičkom kodeksu i/ili Statutu
Društva.
Budući da u proteklom razdoblju Etičkom povjerenstvu nije bila upućena niti
jedna prijava ili upit, članovi Povjerenstva nisu održali sjednicu, ali su međusobno
redovito komunicirali elektronskom poštom. Slijedom toga, mogli bismo zaključiti da su se temeljni dokumenti – Etički kodeks i Statut HKD-a poštivali u najvećoj
mogućoj mjeri i vjerovati da će tako biti i ubuduće.
Kao članica Povjerenstva za izmjene i dopune akata HKD-a, predsjednica Etičkog povjerenstva je s članovima radila na izmjeni i dopuni Kodeksa. Svi su se
članovi usuglasili s novim prijedlogom teksta i pripremili ga za daljnju proceduru.
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Zbog objektivnih izvanrednih okolnosti – pandemije uzrokovane koronavirusom te nemogućnosti ﬁzičkog prisustvovanja sjednicama i sastancima, predsjednica Povjerenstva je s tijelima HKD-a u najvećoj mjeri komunicirala i surađivala
putem elektroničkih sjednica i virtualnih sastanaka. Redovito je sudjelovala u radu
Glavnog odbora, a bila je obaviještena i o sjednicama Izvršnog i Stručnog odbora
Društva.
Članovi Etičkog povjerenstva iskazuju svoju punu podršku djelovanju
HKD-a u ovom iznimno kriznom vremenu. U vrlo zahtjevnim okolnostima
naša se nacionalna strukovna udruga uspješno suočila s brojnim izazovima u
ﬁzičkom i virtualnom okruženju, a u obljetničkoj godini dobro prilagodila svoje
funkcioniranje u okvirima „novoga normalnog”, nastavljajući pružati aktivnu
potporu cjelokupnom članstvu, kao i čitavoj knjižničarskoj zajednici.

Predsjednica Etičkog povjerenstva HKD-a
Astrid Grobenski-Grgurić
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