IN MEMORIAM
ILIJA PEJIĆ
17. SRPNJA 1956. – 4. KOLOVOZA 2021.
Knjižničarski savjetnik Ilija Pejić napustio nas je zauvijek. Kolega Ilija posljednje dvije godine borio se s bolešću koja ga je na kraju nadjačala, unatoč optimizmu kojim je zračio te vjeri i nadi svih nas. Čitao je, proučavao i pisao do
posljednjega dana.
Ilija je ostavio poseban trag u knjižničarstvu profesionalno obavljajući svoj posao prema visokim standardima kojima je uvijek težio, te prema njima usmjeravao
i svoje kolege. Kontinuirano je radio na unaprjeđenju hrvatskog knjižničarstva,
zalagao se za slobodan pristup informacijama, posebnu pozornost posvećivao
je promoviranju čitanja i osvješćivanju javnosti o važnosti knjižnica za razvoj
modernog demokratskog društva i društva znanja. Brojni su projekti i izlaganja
kojima je Ilija Pejić zadužio kulturnu i knjižničarsku zajednicu grada Bjelovara,
Bjelovarsko-bilogorske županije i šire.
Ilija Pejić rođen je u Pećniku (BiH) 1956. godine. Osnovnu školu završio je
u Donjim Andrijevcima. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu i Đakovu, a
1983. godine diplomirao je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od
1985. živio je u Bjelovaru. Osam je godina predavao Hrvatski jezik u raznim
školama (Virje, Bjelovar), a od 1992. do umirovljenja 2020. radio je u Narodnoj
knjižnici „Petar Preradović“ u Bjelovaru na mjestu voditelja Županijske matične službe. Godine 1995. stekao je zvanje diplomiranog knjižničara, 2001. višeg
knjižničara, a 2010. zvanje knjižničarskog savjetnika. Bio je književni kritičar i
povjesničar te kulturni djelatnik. Pokrenuo je i koordinirao brojne projekte kao što
su preuređenja, opremanja i informatizacije narodnih i školskih knjižnica Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, Informacije o EU u narodnim
knjižnicama Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, Susreti najčitatelja narodnih knjižnica Bjelovarsko-bilogorske županije, a moderirao je i stručne skupove Lovrakovih dana kulture.
Napisao je četrdesetak studija o hrvatskim piscima, ﬁlozoﬁma, pedagozima i
kulturnim djelatnicima te podjednako stručnih radova s područja knjižničarstva.
Bio je urednik i priređivač te recenzent četrdesetak knjiga, član uredništva više
časopisa (na primjer, Bjelovarski učitelj, Svezak, Radovi HAZU), organizator, predavač i moderator na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Samostalno je
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objavio osam tiskanih knjiga među kojima je i njegovo kapitalno djelo Mirisi iscrpljena vala – Književni i kulturni život šireg bjelovarskog područja u 20. stoljeću
koje jest i ostat će neizostavan izvor informacija istraživačima kulturne povijesti.
Suautor je u nekoliko knjiga i jednog dokumentarnog ﬁlma. Brojne novine i časopisi objavili su njegove radove (navodimo ovdje Bjelovarac i Bjelovarski list,
Večernji list, Školske novine, Radovi, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Bjelovarski
učitelj, Forum, Kolo, Marulić, Svezak).
Bio je aktivni član Hrvatskog knjižničarskog društva, Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja (predsjednik 2004. – 2008.), Matice hrvatske, Hrvatskog pedagoško-književnog zbora – Ogranak u Bjelovaru, Družbe
Braća hrvatskog zmaja – Zmajski stol u Bjelovaru, Znanstvenog vijeća Zavoda za
znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru.
Za stručni i znanstveni rad te doprinose u kulturi i knjižničarstvu dobio je niz
priznanja: Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1996.), Povelju Općine Virje (2002.), Povelju Grada Slatine (2003.), Pečat grada Bjelovara (2007.),
Kukuljevićevu povelju (2008.), Nagradu nacionalne i sveučilišne knjižnice za
2013. godinu (2014.), Priznanje Lovrakovih dana kulture (2014.), Plaketu Tihomir Trnski Bjelovarsko-bilogorske županije (2015.) i Povelju Grada Grubišno
Polje (2015.), te mnoštvo zahvalnica ustanova i udruga u kulturi i obrazovanju.
Ilija Pejić iznimno je cijenjen u knjižničarskoj zajednici ne samo zbog stručnih
kompetencija i izvrsnosti u radu već i zbog ljudskih i moralnih kvaliteta, etičnosti
i predanosti prema poslu i odnosa prema kolegama i suradnicima.
Na posljednjem okupljanju u svibnju ove godine prilikom promocije knjige
Vrijeme u čovjeku – život i djelo Ilije Pejića autora Vladimira Strugara i Slavena
Pejića, puno se govorilo o životnim i profesionalnim postignućima kolege Ilije, na
što se i sam Ilija ukratko osvrnuo rekavši da je samo dječak koji je ostvario svoje
snove. Neka mu je laka hrvatska zemlja koju je toliko volio.
Vjeruška Štivić
ravnateljstvo@knjiznica-bjelovar.hr
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