DOKUMENTI / DOKUMENTS
Izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog
društva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
(od 28. rujna 2012. do 16. listopada 2014.)

1) Rad upravnih i stručnih tijela
Mandatno razdoblje upravnih i stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog
društva u mandatnom razdoblju 2012.-2014. započelo je na 38. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva, koja je održana 27. 9. 2012. u Osijeku. Na
38. skupštini HKD-a za predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2012.2014. ponovo je izabrana Marijana Mišetić. U razdoblju 2012.-2014. Glavni
odbor djelovao je u sljedećem sastavu: Hrvoje Džanko (predsjednik Knjižničarskog društva Međimurske županije), Dijana Erceg (predsjednica Društva
knjižničara u Splitu), Goranka Erega (predsjednica Društva knjižničara Like),
Astrid Grobenski-Grgurić (predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije), Melinda Grubišić-Reiter (predsjednica Društva knjižničara Šibenik),
Vesna Jelić (predsjednica Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije), Vinka Jelić-Balta (predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine
i Kalničkog prigorja), Ivan Kraljević (predsjednik Društva bibliotekara Istre),
Danijela Kulović (predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke
županije), Mladen Masar (predsjednik Društva knjižničara Zadar), Katica
Matković Mikulčić (predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva, druga potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva), Nadica Rain (predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije), Marija Šegota-Novak
(predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka), Marina Vinaj (predsjednica
Društva knjižničara Slavonije i Baranje, prva potpredsjednica Hrvatskoga
knjižničarskog društva), Goran Vučković (predsjednik Društva knjižničara
Slavonski Brod).
Izvršni odbor djelovao je u sastavu: Marijana Mišetić (predsjednica HKDa), Marina Vinaj (prva potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva),
Katica Matković Mikulčić (druga potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog
društva), Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a), Vesna Borić
(blagajnica HKD-a), Nevia Raos (stručna tajnica HKD-a do 26. veljače 2013.
g.) i Dunja Holcer (stručna tajnica HKD-a od 27. veljače 2013.). U istom
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mandatnom razdoblju Nevia Raos nastavila je voditi poslove vezane uz međunarodnu suradnju, korespondenciju s međunarodnim partnerima HKD-a,
organizaciju stručnih skupova i posebice organizaciju EBLIDA-inih stručnih
sastanaka u jesen 2013. u Zagrebu.
Na 38. skupštini HKD-a za članove Nadzornoga odbora izabrani su: Tamara Krajna, Jadranka Račić i Blanka Salatić. Za njihove su zamjene izabrane
Tijana Barbić-Domazet i Gordana Miolin. Za predsjednicu Nadzornoga odbora izabrana je Tamara Krajna.
Predsjednica Nadzornoga odbora redovito je prisustvovala sjednicama
Glavnoga odbora te sudjelovala u radu Izvršnoga odbora. Nadzorni odbor vršio je nadzor nad upravljanjem i financijskim poslovanjem Hrvatskoga knjižničarskog društva i utvrdio da ono posluje u skladu sa zakonima, Statutom
Hrvatskoga knjižničarskog društva i drugim aktima.
Etičko povjerenstvo u mandatnom je razdoblju 2012.-2014. djelovalo u
sastavu: Frida Bišćan, Marijana Janeš Žulj i Blaženka Peradenić-Kotur. Njihove su zamjene bile Elizabeta Rybak Budić i Milka Šupraha Perišić. Predsjednica Etičkog povjerenstva bila je Blaženka Peradenić-Kotur, koja je prisustvovala svim sjednicama Glavnog odbora.
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. održano je 10 sjednica Glavnoga
odbora te 9 sjednica i 5 sastanaka Izvršnoga odbora.
Uoči održavanja 38. skupštine HKD-a u Osijeku, u svrhu njezine organizacije, ali i unapređivanja suradnje s regionalnim društvima, jedna je sjednica
Izvršnoga odbora održana u Osijeku (12. rujna 2012.). Tijekom 2014. godine,
još su dvije sjednice Izvršnoga odbora održane izvan Zagreba, i to u Sisku (22.
siječnja 2014.) te u Velikoj Gorici (9. rujna 2014.).
Odaziv sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora bio je takav da
su sve odluke donesene pravovaljano. Članovima Glavnoga odbora, koji su
to zatražili, Hrvatsko knjižničarsko društvo nadoknadilo je troškove dolaska
i rada na sjednicama. Na sjednice Glavnoga odbora, osim članova Glavnoga
odbora, pozivani 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 sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora raspravljalo se i donošene su odluke o planovima i programima rada i financijskom poslovanju
HKD-a, knjižničnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima (standardi,
strategije, smjernice), dokumentima HKD-a (pravilnici), nakladničkoj djelatnosti, te su izabrani glavni urednici i potvrđen je sastav uredničkih odbora,
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radu regionalnih knjižničarskih društava, Klubu knjižničara, članstvu HKD-a,
međunarodnoj suradnji (posebice suradnji s IFLA-om, EBLIDA-om i regionalnoj suradnji), organizaciji 39. skupštine HKD-a 2014. u Splitu, obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica te prijavama, natječajima i izvještajima za redovnu djelatnost i za posebne programe koji se upućuju Ministarstvu kulture
Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike
Hrvatske te Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.
Usvojeni zapisnici sa sjednica Glavnoga odbora dostupni su na mrežnim
stranicama HKD-a (http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/zapisnici_glavnog_odbora_2012/).
Članovi Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora prisustvovali su svim knjižničarskim skupovima u Zagrebu i izvan Zagreba te svim skupštinama regionalnih knjižničarskih društava o kojima je Hrvatsko knjižničarsko društvo
bilo obaviješteno i na koje su predstavnici HKD-a bili pozvani.
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. Stručni odbor djelovao je kroz sedam sekcija, dvadeset i sedam komisija i osam radnih skupina. Za predsjednicu Stručnog odbora HKD-a u mandatnom razdoblju 2012.-2014. izabrana je
predsjednica Komisije za visokoškolske knjižnice Andreja Tominac.
Stručni odbor djelovao je u sljedećem ustroju i sastavu:
U Sekciji za bibliografsku kontrolu djelovale su dvije komisije:
Komisija za katalogizaciju (predsjednica Vesna Hodak) te Komisija za
klasifikaciju i predmetno označivanje (predsjednica Branka Purgarić Kužić).
U Sekciji za narodne knjižnice (predsjednica Ivančica Đukec Kero) djelovalo je pet komisija i jedna radna grupa: Komisija za čitanje (predsjednica
Lorenka Bučević-Sanvincenti), Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež (predsjednica Kristina Čunović), Komisija za knjižnične usluge za osobe
s posebnim potrebama (predsjednica Dunja-Marija Gabriel), Komisija za narodne knjižnice (predsjednica Ivančica Đukec Kero), Komisija za pokretne
knjižnice (predsjednica Ljiljana Vugrinec) te Radna grupa za manjinske knjižnice (predsjednica Katarina Todorcev Hlača).
U Sekciji za obrazovanje i istraživanje (predsjednica Aleksandra Horvat)
djelovale su četiri komisije te jedna radna grupa: Komisija za knjižničarsko
nazivlje (predsjednica Daniela Živković), Komisija za obrazovanje i stalno
stručno usavršavanje (predsjednica Jasmina Milovčić), Komisija za slobodan
pristup informacijama i slobodu izražavanja (predsjednica Tea Grašić-Kvesić), Komisija za teoriju i znanstveni rad (neaktivna) te Radna grupa za autorsko pravo (predsjednica Aleksandra Horvat).
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U Sekciji za školske knjižnice djelovale su dvije komisije: Komisija za
osnovnoškolske knjižnice (predsjednica Danica Pelko) te Komisija za srednjoškolske knjižnice (predsjednik Josip Strija).
U Sekciji za upravljanje i tehnologiju djelovalo je pet komisija te dvije radne grupe: Komisija za automatizaciju (predsjednik Boris Badurina), Komisija
za izgradnju i opremanje knjižnica (predsjednica Frida Bišćan), Komisija za
statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama (predsjednica Marina Mihalić), Komisija za upravljanje (predsjednica Marija Šegota Novak), Komisija
za zaštitu knjižne građe (predsjednica Vlasta Petruša), Radna grupa za javno
zagovaranje (predsjednica Edita Bačić), te Radna grupa za normizaciju (predsjednica Sofija Klarin Zadravec).
U Sekciji za visokoškolske i specijalne knjižnice (predsjednica Vesna
Špac) djelovalo je šest komisija i dvije radne grupe: Komisija za visokoškolske knjižnice (predsjednica Andreja Tominac), Komisija za državne i službene
publikacije (predsjednica Irena Pilaš), Komisija za glazbene knjižnice i zbirke
(Sanja Vukasović-Rogač, v. d. predsjednica), Komisija za medicinske knjižnice (predsjednica Vesna Borić), Komisija za muzejske i galerijske knjižnice
(predsjednica Darija Ćaleta), Komisija za tehničke knjižnice (predsjednica
Vesna Špac), Radna grupa za bolničke knjižnice (predsjednica Ljiljana Pavičić) te Radna grupa za pravne i srodne knjižnice (predsjednica Blaženka
Peradenić Kotur).
U Sekciji za zbirke i službe djelovale su tri komisije i dvije radne grupe:
Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu (predsjednica Sonja Avalon), Komisija za povijest knjige i knjižnica (predsjednica Ines
Cerovac), Komisija za zavičajne zbirke (Dubravka Petek), Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju (predsjednik Lobel Machala) te Radna grupa
za serijske publikacije (predsjednica Sonja Pigac Ljubi).
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. održano je osam sjednica Stručnoga
odbora, kojima se odazvao dovoljan broj članova ili njihovih zamjena da svi
zaključci i odluke budu pravovaljani. Usvojeni zapisnici sa sjednica Stručnog
odbora dostupni su na mrežnim stranicama HKD-a (http://www.hkdrustvo.hr/
hr/dokumenti/kategorija/zapisnici_strucnog_odbora_2012/).
Stručni je odbor koordinirao rad stručnih tijela HKD-a. Na sjednicama se
raspravljalo o aktivnostima stručnih tijela, pripremali su se programi stručnih
skupova u 2013. i 2014. godini, kao i za 2015. godinu, raspravljalo se o nakladničkoj djelatnosti, izvještavalo o realizaciji pojedinačnih programa i radu
sekcija, komisija, radnih grupa i uredništava, raspravljalo o različitim temama
od interesa za struku, poput obrazovanja za stručna zvanja u knjižničarskoj
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struci, uvjeta i načina stjecanja viših stručnih zvanja, novoga nacionalnog kataložnog pravilnika itd.
Stručni odbor inicirao je javni poziv za organiziranje 39. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, te kao glavnu temu odabrao Knjižnice: od
misije do strategije, koja obuhvaća teme formalnog obrazovanja knjižničara,
cjeloživotnog obrazovanja, poslovanja knjižnica, razvojnog puta knjižnica
određenog strategijama razvoja različitih vrsta knjižnica i odnosom prema
javnosti. Stručni odbor predložio je članove Programskog i Organizacijskog
odbora za 39. skupštinu HKD-a te se odredilo da iznosi kotizacija ostanu na
razini 2012., osim jednodnevne kotizacije, koja je skuplja za 50,00 kuna.
Stručni je odbor bio posebno aktivan na izradi niza dokumenata za potrebe knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao i za potrebe rada samoga
HKD-a, u koju je svrhu formirao niz povjerenstava koja su radila na sastavljanju, odnosno izmjenama i dopunama sljedećih dokumenata:
Strategija razvoja narodnih knjižnica Republike Hrvatske 2013.-2015.,
Prijedlog novoga Standarda za školske knjižnice,
Pravilnik o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva,
Nacrt Strateškoga plana Hrvatskoga knjižničarskog društva 2013.-2015.
Potaknut nezadovoljstvom članova, Stručni je odbor u više navrata raspravljao o daljnjoj organizaciji i sudjelovanju knjižničara na skupu Arhivi,
knjižnice, muzeji te o načinu prijavljivanja tečajeva u Centru za stalno stručno
usavršavanje knjižničara. Posebno se osvrnuo na položaj visokoškolskih knjižnica u sustavu visokoga obrazovanja raspravom o Prijedlogu modela racionalizacije zapošljavanja i preraspodijele nenastavnog osoblja sveučilišta.
Također, potaknut hitnim izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, čije je donošenje inicirala predsjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća, Stručni je odbor organizirao raspravu
i savjetovanje sa širom knjižničarskom zajednicom, kako bi Hrvatsko knjižničarsko društvo sastavilo prijedlog izmjena za Nacrt prijedloga Pravilnika o
izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, koji je Hrvatskome knjižničnom vijeću upućen u srpnju 2013.
Stručni je odbor izabrao predstavnike HKD-a za rad na novomu nacionalnom kataložnom pravilniku. Sporazum o suradnji na izradi Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju Hrvatsko knjižničarsko društvo potpisalo je 2013.
Uz Hrvatsko knjižničarsko društvo, potpisnici ovog Sporazuma su i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanost Filozofskog
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fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog
fakulteta Svečilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar.
Stručni odbor predložio je članove povjerenstava za izbor predsjednika
HKD-a te dodjelu strukovnih nagrada HKD-a, kao i članove ostalih stručnih
povjerenstava.
Tajništvo HKD-a zapošljava dvije djelatnice – poslovnu tajnicu Tinu Matošević i knjigovodstvenu referenticu Jadranku Ševo. Za potrebe poslovanja
tajništva HKD-a, osim uredskoga potrošnoga materijala, u skladu s ugovorom o dodjeli sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u studenom
2012. za potrebe informatizacije nabavljeni su jedno novo računalo i monitor.
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. knjigovodstvene poslove za Hrvatsko knjižničarsko društvo nastavila je voditi računovodstvena tvrtka JinJang d.o.o. iz Zagreba. Članovi Glavnog odbora redovito su bili informirani
o financijskom poslovanju HKD-a, i to izvješćima temeljenima na obrascu
knjigovodstvenog programa kojim se prati financijsko poslovanje HKD-a i o
njemu izvještava mjerodavne službe.
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. predstavnici HKD-a u Hrvatskome
knjižničnom vijeću bili su Marijana Mišetić (predsjednica HKD-a), Andreja
Tominac (predsjednica Stručnog odbora HKD-a) i Katica Matković Mikulčić
(druga potpredsjednica HKD-a), koje su redovito prisustvovale sjednicama
Hrvatskoga knjižničnog vijeća. U svibnju 2013., na traženje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Hrvatsko knjižnično vijeće ponovo je konstituirano,
u izmijenjenom sastavu, pri čemu su u novom sastavu Hrvatskoga knjižničnog
vijeća iz redova Hrvatskoga knjižničarskog društva ostali isti članovi. Članice
HKD-a u Hrvatskom knjižničnom vijeću sudjelovale su u donošenju odluka o
financiranju knjižničnih programa, akcija i manifestacija te nabave knjižnične
građe. Također, aktivno su sudjelovale u raspravama i javnim raspravama o
Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Poslovniku o radu Hrvatskoga knjižničnog vijeća, Poslovniku Povjerenstva
za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci, Nacrtu Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020., Prijedlogu Smjernica plana restrukturiranja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za razdoblje 2014.-2016.,
te Prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Sudjelujući u
radu svih sjednica Hrvatskoga knjižničnog vijeća te tijekom javnih rasprava,
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uvijek se rukovodeći načelima, interesima i dobrobiti knjižničarske struke,
predstavnice HKD-a iznijele su niz primjedbi i dopuna, od kojih je nažalost
samo manji broj bio usvojen.
Također, Hrvatsko knjižničarsko društvo u dva se navrata obraćalo i Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, i to u povodu sjednica Stalnog
odbora za autorsko pravo i srodna prava (SCCR) Svjetske organizacije za
intelektualno vlasništvo (WIPO) kako bi u ime Republike Hrvatske podržao
sadržajna ograničenja autorskog prava za knjižnice i arhive na godišnjim sastancima WIPO-a.
Predstavnice HKD-a u Programskom odboru Centra za stalno stručno
usavršavanje knjižničara bile su Aleksandra Horvat i Marijana Mišetić.
Redovna djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva financirana je
sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, članarinama te prihodima od prodaje publikacija. Pojedini stručni skupovi, publikacije i međunarodna suradnja bili su financirani iz sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, drugih gradova i županija, kotizacijama, otkupom publikacija, pretplatom, donacijama i sponzorstvima.
Hrvatsko je knjižničarsko društvo u mandatnom razdoblju 2012.-2014.
financijski poslovalo pozitivno.

2) Stručna djelatnost
a) Organizacija stručnih skupova
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. Hrvatsko je knjižničarsko društvo
bilo organizator ili suorganizator sljedećih stručnih skupova i obilježavanja
obljetnica:
9. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama
Darovita djeca i mladi u knjižnici i knjižnica za darovitu djecu i mlade
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 12. listopada 2012.
Organizator: Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (HKD), Komisija za čitanje (HKD)
O okruglom stolu. Tematika darovite djece u knjižnici analizirala se uz
poseban osvrt na postojeća zakonska rješenja Zakona o odgoju i obrazovanju
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u osnovnoj i srednjoj školi, pedagoške standarde i pravilnike o obrazovanju
darovitih učenika, te u odnosu na praksu stručnjaka u radu s darovitom djecom. Predstavljene su mogućnosti promicanja čitanja i poboljšanja knjižničnih
usluga za darovitu djecu te pokazao kako knjižnicu oblikovati i predstaviti kao
poticajno, ugodno i motivirajuće okruženje za darovitu djecu. Suorganizatori
su okrugloga stola Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice HKD-a, Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica te
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Hrvatski zavod za knjižničarstvo.
Okruglom je stolu prisustvovalo 110 sudionika.
4. radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga
Mjesto i vrijeme održavanja: Split, 9. studenoga 2012.
Organizatori: Radna grupa za javno zagovaranje (HKD), Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu
O radionici. Prvenstveno namijenjena predstavnicima lokalne uprave
i samouprave, akademske zajednice te kulturnih, znanstvenih i dr. ustanova
Splitsko-dalmatinske i okolnih županija, kao i knjižničarima, radionica je kao
cilj imala prikazati stanje i potrebe narodnih i visokoškolskih knjižnica te ukazati na važnost partnerstva knjižnica i Ministarstva kulture te Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta sa svrhom strateškog i održivog razvoja svih vrsta knjižnica. Jačanje partnerstva ima nekoliko posebnih ciljeva: potpora razvoju hrvatskih knjižnica i knjižničarstva, informatizacija poslovanja, potpora
razvoju nacionalne digitalne knjižnice, razvoj nacionalnog programa stalnoga
stručnog usavršavanja knjižničara, potpora razvoju obrazovne i znanstvene
zajednice.
Dodjela priznanja “Knjižnica godine” i središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica
Mjesto i vrijeme održavanja: Zadar, 11. studenoga 2012.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica Zadar
O svečanosti i priznanju. Godine 2012. prvi je put dodijeljeno novoustanovljeno godišnje priznanje Hrvatskoga knjižničarskog društva “Knjižnica
godine“, koje se u sklopu središnje svečanosti obilježavanja Dana hrvatskih
knjižnica dodjeljuje u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama. Prvi je dobitnik priznanja “Knjižnica godine“ Gradska knjižnica Zadar, koja se kvalitetom svojeg djelovanja
istaknula i svrstala među najznačajnije narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj te postala uzoran model knjižnice u zajednici.
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16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : Materijalno i virtualno
Mjesto i vrijeme održavanja: Poreč, 28.-30. studenoga 2012.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo (glavni organizator), Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko arhivističko društvo
O seminaru. Seminar je potekao iz ideje o nužnosti suradnje arhiva, knjižnica i muzeja, a bavi se najnovijim svjetskim trendovima u području tih triju
zajednica. Pod naslovom Materijalno i virtualno, neke od tema bile su: baštinske ustanove i novi mediji, izgradnja virtualnih zbirki i uspostava digitalne
knjižnice, digitalizacija, poučavanje, organizacijske, upravljačke i poslovne
vještine i dr. Suorganizatori su seminara Nacionalna i sveučilišna knjižnica u
Zagrebu, Hrvatski državni arhiv, Odsjek za informacijske i komunikacijske
znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, Odjel za informacijske znanosti pri Sveučilištu u Zadru.
Seminaru je prisustvovalo oko 90 sudionika.
12. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Društvene mreže i knjižnice
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 10. prosinca 2012.
Organizatori: Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja (HKD), Katedra za bibliotekarstvo pri Odsjeku za informacijske i
komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
O okruglom stolu. Okrugli je stol obuhvatio niz tema: knjižnice na
društvenim mrežama (kako se i zašto koristiti društvenim mrežama, kako
komunicirati na društvenim mrežama, analiza profila hrvatskih knjižnica na
Facebooku); knjižničar kao komunikator na društvenim mrežama; poučavanje
korisnika (mladi i društvene mreže; zaštita privatnosti na društvenim mrežama).
Okruglom je stolu prisustvovalo oko 100 sudionika.
Stručni skup Knjižnice u procjepu : stručna obrada neknjižne građe
Mjesto i vrijeme održavanja: Sisak, 13.-14. prosinca 2012.
Organizatori: Komisija za katalogizaciju (HKD); Knjižničarsko društvo
Sisačko-moslavačke županije; Narodna knjižnica i čitaonica Sisak
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O stručnom skupu. Tema je stručnog skupa bila stručna obrada novih i
nekonvencionalnih oblika knjižnične građe (građe na novim medijima, elektroničke građe, igračaka i sl.) te pitanja katalogizacije i klasifikacije nekonvencionalnih oblika knjižničn građe.
Stručnom je skupu prisustvovalo 76 sudionika.
Stručni skup Dječja knjižnica dostupna svima
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 22. ožujka 2013.
Organizatori: Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež (HKD),
Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Medveščak
O stručnom skupu. Stručni skup Dječja knjižnica dostupna svima održan je 22. ožujka 2013. od 10.00 do 15.00 sati u Knjižnici Medveščak prema
predviđenom programu. Tematski se bavio knjižničnim programima i uslugama namijenjenima djeci i mladima s posebnim potrebama, uključujući djecu i
mlade s teškoćama u razvoju, ali i one koji žive u specifičnim okolnostima ili
su na bilo koji način uskraćeni (primjerice, djeca i mladi u ruralnim područjima, iz geografski udaljenih područja, na dugotrajnom liječenju u bolnicama,
pripadnici nacionalnih manjina, djeca i mladi koji žive u teškim socijalnim i
ekonomskim prilikama itd.) s osvrtom na prepreke na koje knjižnice nailaze u
osmišljavanju, planiranju i provođenju takvih usluga.
Skupu je prisustvovalo 106 sudionika.
5. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment
Mjesto i vrijeme održavanja: Rijeka, 22. ožujka 2013.
Organizator: Komisija za upravljanje (HKD)
Suorganizatori: Knjižničarsko društvo Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka,
Sveučilišna knjižnica Rijeka
O okruglom stolu. Tema je Okrugloga stola bila Kako i zašto biti vidljiviji i prisutniji, a cilj skupa bio je ponuditi inovativne načine kroz koje će struka u okruženju komercijalnih informacijskih organizacija naći svoje mjesto u
skladu sa svojim društvenim ciljevima, razvijati načine bolje i veće suradnje
unutar knjižničarske zajednice i unutar drugih ustanova u kulturi i obrazovanju, razvijati partnerstva i s ostalim društvenim dionicima i partnerstva s
drugim informacijskim ustanovama. Knjižničari trebaju više nego do sada koristiti prednosti novih tehnologija u povezivanju sadržaja i informacija koje
produciraju, koristiti vještine i znanja kvalitetnog odnosa sa svim javnostima
uvijek se rukovodeći visokim etičkim načelima, te razvijati vizualni identiteti
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ustanova, struke, udruga, manifestacija kao snažno pomagalo u prenošenju
poruka o njima kao i njihovoj boljoj vidljivosti.
Okruglom stolu prisustvovalo je 114 sudionika.
11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 5.
festival hrvatskih bibliobusa
Mjesto i vrijeme održavanja: Koprivnica, 19. travnja 2013.g.
Organizatori: Komisija za pokretne knjižnice (HKD) i Komisija za narodne knjižnice (HKD)
Suorganizatori: Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica, Društvo
knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
O okruglom stolu. 11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici
Hrvatskoj i 5. festival hrvatskih bibliobusa održan je pod nazivom Mi imamo
bibliobus! A vi?. Cilj skupa bio je održati kontinuitet stručnog okupljanja i
predstavljanja službi pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj radi unapređivanja njihovog rada i promidžbe u javnosti, omogućiti specijalizirano stručno
usavršavanje knjižničara na temu pokretnih knjižnica i razmjenu iskustava
među zaposlenicima bibliobusnih službi, popularizirati djelatnost pokretnih
knjižnica i poticati razvoj postojećih, kao i osnivanje novih službi u županijama koje ih još nemaju te, naposljetku, iskoristiti međunarodna iskustva i uspostaviti nova partnerstva. Okrugli stol i Festival prigoda su da se sudionicima
skupova i javnosti, kao svojevrsna medijska atrakcija, predstave hrvatski bibliobusi, s ciljem promicanja djelatnosti i zadaća ne samo pokretnih knjižnica,
već i narodnih knjižnica u cjelini.
Okruglom stolu prisustvovalo je 80 sudionika.
13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica – Knjižnice: kamo i
kako dalje?
Mjesto i vrijeme održavanja: Opatija, 15.-18. svibnja 2013.
Organizatori: Sekcija za specijalne i visokoškolske knjižnice (HKD)
O Skupu. Na skupu su kroz predavanja, radionice i okrugle stolove bila
izložena iskustva stranih i domaćih izlagača o nekoliko aktualnih podtema:
Članstvo u EU – Knjižničari gdje smo?, Produktivnost znanstvene zajednice,
Obrazovanje korisnika i Knjižnice u vremenu recesije : kako preživjeti?, te se
pokušalo dati odgovor na trendove u razvoju knjižničarstva, poslušati iskustva i utvrditi moguće smjernice za daljnji razvoj visokoškolskih i specijalnih
knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Skupu je prisustvovalo 125 sudionika.
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10. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama
Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-tehnologijskom okruženju
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 27. rujna 2013.
Organizatori: Komisija za osobe s posebnim potrebama (HKD) i Komisija za čitanje (HKD)
Suorganizator: KGZ – Gradska knjižnica
O Okruglom stolu. Cilj skupa bio je pokazati kako knjižnica u novome
okruženju može olakšati korištenje usluga i sadržaja korisnicima s posebnim
potrebama. Na okruglom stolu govorilo se o načinima kako knjižnice danas
rade u novom okruženju i kako mogu pružati informacije i građu jednako za
sve korisnike, te o knjizi koja dobiva novi, elektronički oblik.
Okruglom je stolu prisustvovalo 80 sudionika.
4. okrugli stol za školske knjižnice Uloga masovnih medija u odgoju
djece i mladih
Mjesto i vrijeme održavanja: Sisak, 3. listopada 2013.
Organizatori: Sekcija za školske knjižnice (HKD)
O Okruglom stolu. Cilj okruglog stola bio je kritički sagledati posljedice tabloidizacije medija, upozoriti na važnost razvijanja kritičkog mišljenja i
ispravnog sustava životnih vrijednosti djece i mladih, potrebu da se u osnovne
i srednje škole uvede odgoj za medije kao izborni predmet, a školske knjižničare aktivno uključi u ostvarivanje tih ciljeva.
Okruglom stolu prisustvovala su 83 sudionika.
Sastanak Stručne skupine za informacijsko zakonodavstvo (EGIL) i
Izvršnoga odbora EBLIDA-e
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 6.-8. studenoga 2013.
Organizatori: EBLIDA i Hrvatsko knjižničarsko društvo
O sastancima. U jesen 2013., povodom pristupanja Republike Hrvatske
Europskoj uniji i ulaska Hrvatskoga knjižničarskog društva u redovno, punopravno članstvo EBLIDA-e, Hrvatsko je knjižničarsko društvo bilo domaćin
važnih sastanaka dviju delegacija EBLIDA-e: Stručne skupine za informacijsko zakonodavstvo (EGIL) i Izvršnoga odbora EBLIDA-e. Tema sastanka
Izvršnoga odbora EBLIDA-e bila je predstavljanje projekta i priprema aktivnosti vezanih uz EBLIDA-inu kampanju Pravo na e-čitanje (The right to
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e-read), u koju se uključilo i Hrvatsko knjižničarsko društvo pod sloganom
Pravo na e-čitanje – ozakonimo ga!. O sastancima dvaju EBLIDA-inih tijela
u Zagrebu izvijestio je i EBLIDA-in bilten “EBLIDA News” (11/2013)
(http://www.eblida.org/Newsletter%20folder%20%28uploaded%20files%29/
Newsletters-2013/2013_11_November.pdf).
Sastancima je prisustvovalo 25 pozvanih sudionika iz EBLIDA-e i Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica i dodjela
priznanja “Knjižnica godine”
Mjesto i vrijeme održavanja: Koprivnica, 11. studenoga 2013.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižnica i čitaonica Fran
Galović Koprivnica
O svečanosti. U sklopu obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica, Hrvatsko knjižničarsko društvo svečano je uručilo godišnje priznanje “Knjižnica
godine” Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica, koje se dodjeljuje
u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u
hrvatskim knjižnicama.
Središnjoj svečanosti obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica i dodjeli
priznanja “Knjižnica godine” prisustvovalo je više od 100 sudionika.
O središnjoj svečanosti u povodu Dana hrvatskih knjižnica i dodjeli
priznanja “Knjižnica godine” Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” izvijestila je i EBLIDA u svojemu biltenu “EBLIDA Newsletter” (11/2013) (http://
www.eblida.org/Newsletter%20folder%20%28uploaded%20files%29/
Newsletters-2013/2013_11_November.pdf)
17. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture
Mjesto i vrijeme održavanja: Poreč, 27.-29. studenoga 2013.
Organizatori: Hrvatsko muzejsko društvo (glavni organizator), Hrvatsko
knjižničarsko društvo, Hrvatsko arhivističko društvo
O Seminaru. Tema Seminara bila je Predmet, prostor, vrijeme : teorijske
postavke, razine opisa, istraživanja, standardi, smjernice, dobra praksa, projekti, programi.
Seminaru je prisustvovalo 100 sudionika.
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13. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja Nakladnici i knjižnice
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 10. prosinca 2013.
Organizatori: Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja (HKD), Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
O okruglom stolu. Cilj je Okruglog stola bio ukazati na promjene u lancu proizvodnje i raspačavanja knjiga i časopisa te kako te promjene utječu
na poslovanje knjižnica. Kroz tri tematska bloka – Znanstveno i trgovačko
nakladništvo: promjene u poslovnim modelima; E-knjige u narodnim knjižnicama; Otvoreni pristup knjigama i časopisima – sudionici su razmijenili
iskustva domaće i inozemne prakse te su diskutirali o ulozi knjižnice u obrazovanju za društvo znanja.
Okruglom stolu prisustvovalo je 85 sudionika.
Stručni skup Zgrade, prostori i oprema dječjih knjižnica i knjižnica za
mlade
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 28. ožujka 2014.
Organizatori: Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež (HKD);
Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Medveščak
O stručnom skupu. Stručni se skup bavio zgradama, prostorom i opremom knjižnica za djecu i knjižnica za mlade s gledišta energetske održivosti,
prilagođenosti prostora i opreme potrebama i željama djece i mladih te funkcioniranja knjižnica kao trećeg prostora u lokalnoj zajednici, čiji je unutarnji
prostor zdrav, ugodan i siguran za korisnike i djelatnike. Prikaz hrvatskih primjera usmjeren je na novosagrađene, obnovljene, preuređene ili prenamijenjene prostore te planiranje prostora u nastajanju.
Program se sastojao od pozvanih predavanja, izlaganja, primjera dobre
prakse i rasprave.
Skupu je prisustvovalo 120 sudionika, većinom dječjih i narodnih knjižničara iz raznih dijelova Hrvatske, ravnatelja, voditelja, savjetnika i pozvanih
uzvanika te novinara.
Stručni skup Knjižnice u procjepu 2 : Katalogizacija s osmijehom? Teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji
Mjesto i vrijeme održavanja: Sisak, 15.-16. svibnja 2014.
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Organizatori: Komisija za katalogizaciju (HKD); Narodna knjižnica i čitaonica “Vlado Gotovac” Sisak; Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke
županije
O stručnom skupu. Stručni je skup bio namijenjen knjižničarima specijalistima za katalogizaciju, klasifikaciju i predmetizaciju knjižnične građe,
s ciljem razmjene iskustava, poticanja rasprava i utvrđivanja najbolje prakse,
kao i izrade osnove smjernica za pojedinu vrstu građe. Tema stručnoga skupa
bila je formalna obrada knjižnične građe te novi standardi u obradi, s naglaskom na promjene za pojedine vrste građe. U sklopu programa održana je
promocija zbornika Knjižnice u procjepu 1: Stručna obrada neknjižne građe.
Ukupno su održana 24 izlaganja, popraćena osvrtom i moderiranom raspravom.
Skupu su prisustvovala 104 sudionika.
1. okrugli stol o javnom zagovaranju Zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo
Mjesto i vrijeme održavanja: Split, 21. svibnja 2014.
Organizatori: Komisija za javno zagovaranje (HKD), Radna grupa za
pravne i srodne knjižnice (HKD); Gradska knjižnica Marka Marulića Split;
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Sveučilišna knjižnica u Splitu
O okruglom stolu. Ciljevi okruglog stola bili su analizirati načine i pristupe javnom zagovaranju vezano uz jačanje partnerskih odnosa unutar stručne i šire društvene zajednice, problematizirati neka pitanja vezana uz timski
rad i partnerstvo, potaknuti knjižničarsku zajednicu na strateško promišljanje
razvoja knjižničarstva i usklađivanja knjižnične i srodne legislative, razmijeniti iskustva o postojećim projektima, ostvariti kontakte za međuknjižničnu
suradnju i učenje kroz praksu te potaknuti raspravu o važnosti javnog zagovaranja knjižnica.
Skupu su prisustvovala 54 sudionika.
Stručni skup povodom obilježavanja Međunarodnoga dana pismenosti Čitateljski klubovi i grupe u Hrvatskoj
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 8. rujna 2014.
Organizatori: Komisija za čitanje (HKD), Hrvatsko čitateljsko društvo,
Knjižnice grada Zagreba
O stručnom skupu. Ciljevi su stručnoga skupa bili tematizirati čitateljske klubove – male čitateljske zajednice koje okupljaju ljude sličnih interesa
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i problema, potiču članove na druženje i konstruktivno provođenje slobodnog vremena, osnažuju ljubav prema čitanju te smanjuju izolaciju u zajednici.
Sudionici skupa poučeni su o tomu kako osnovati i voditi čitateljski klub, a
predstavljeni su primjeri dobre prakse i iskustva niza hrvatskih čitateljskih
klubova, među kojima su čitateljski klub mama iz Bjelovara, studentski klubovi iz Rijeke, virtualni dječji klub iz Zadra, čitateljski klub umirovljenika iz
Zagreba, tinejdžerski čitateljski klub iz Vinkovaca te alternativni čitateljski
klub Bookse iz Zagreba.
Skupu je prisustvovalo oko stotinu sudionika – knjižničara, književnika,
nakladnika i drugih kulturnih i javnih djelatnika.
11. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 19. rujna 2014.
Organizatori: Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (HKD), Komisija za čitanje (HKD), Knjižnice grada Zagreba – Gradska
knjižnica
O okruglom stolu. Glavna je tema okrugloga bila Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom – primjena u knjižnicama u Hrvatskoj u svjetlu članstva u Europskoj uniji. Na okruglom stolu razmatralo se
na koje načine knjižnice mogu pridonijeti implementaciji Konvencije UN-a o
promicanju prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osoba
s posebnim potrebama u knjižnicama u Hrvatskoj, te osigurati dostupnost informacijama i obrazovanju na isti način za sve korisnike knjižnica.
5. okrugli stol za školske knjižnice Obrazovna uloga školske knjižnice
Mjesto i vrijeme održavanja: Ivanec, 3. listopada 2014.
Organizator: Komisija za srednjoškolske knjižnice (HKD), Komisija za
osnovnoškolske knjižnice (HKD); Knjižničarsko društvo Varaždinske županije
O Okruglom stolu. Okrugli stol tematizirao je obrazovnu ulogu školskih
knjižnica kao središta učenja svih predmeta i kao mjesta samoučenja i poučavanja, osobito važnu u doba cjeloživotnog učenja i stalnog usavršavanja, te
problematizirao i teme pedagoških znanja, vještina i kompetencija školskih
knjižničara te knjižničnog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.
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Okrugli stol namijenjen je knjižničarima osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova, te svim drugim zainteresiranim knjižničarima, kao i učiteljima,
nastavnicima i ravnateljima.
Skupu je prisustvovalo oko stotinu sudionika.
39. redovna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Knjižnice
– od misije do strategije
Mjesto i vrijeme održavanja: Split, hotel Atrium, 15.-18. listopada 2014.
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Društvo knjižničara u Splitu
O Skupštini. Stručni dio Skupštine odvijao se pod naslovom Knjižnice –
od misije do strategije. U sklopu teme bilo je moguće predstaviti i rezimirati
iskustva i rezultate, pokrenuti rasprave i dati pogled u budućnost hrvatskoga
knjižničarstva kao kulturne i javne djelatnosti, posebice u odnosu na strateško
planiranje te financiranje knjižnične djelatnosti, potrebe obrazovanja i stjecanja kompetencija za struku, te napose djelovanja knjižničarskih društava i
međunarodne suradnje.
Izlaganja su stoga bila grupirana u sljedećim kategorijama:
- stanje i prijedlozi strateškoga planiranja te razvoja knjižnične djelatnosti,
- financiranje knjižnične djelatnosti,
- pozitivna iskustva razvojnih projekata knjižnica,
- iskustva dobre prakse i primjene suvremenih metoda informacijskih
znanosti u knjižničnoj djelatnosti,
- problemi i prepreke u postizanju zadanih ciljeva djelatnosti,
- stručne kompetencije,
- unapređenje razvoja regionalnih knjižničarskih društava, njihove suradnje, prikaz iskustava dobre prakse u zajedničkim projektima te izgradnja zajedničkih modela razvoja.
Preispitati postojeće stanje knjižnične djelatnosti u Hrvatskoj te pokušati
odrediti pravce razvoja hrvatskih knjižnica i hrvatskoga knjižničarstva gledano iz perspektive tehnoloških i društvenih promjena koje utječu na rad knjižnica i potiču trendove u knjižničarstvu, važan je cilj knjižničarske struke i zadatak nacionalnih strukovnih knjižničarskih udruženja. Moguće ga je ostvariti
kroz rezimiranje iskustva i rezultata, pokretanja konstruktivne rasprave unutar
stručne zajednice, uz uključivanje javnosti i tijela vlasti, kako bi se dobio pogled na budućnost hrvatskoga knjižničarstva kao kulturne i javne djelatnosti
od nacionalnog značaja.
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Knjižnicama su potrebni potpora i razumijevanje javnosti i tijela vlasti
kako bi one u ovom času, a i u budućnosti, mogle ispuniti svoje temeljne
zadaće i biti potpora razvoju hrvatskoga društva, kao demokratskog i društva
znanja koje se temelji na ravnopravnosti i slobodnom pristupu informacijama,
kulturi i razvoju svakog pojedinca u Republici Hrvatskoj.
Strateško planiranje te financiranje knjižnične djelatnosti, potreba obrazovanja i stjecanja kompetencija za struku, te napose djelovanje knjižničarskih društava i međunarodne suradnje, goruća su pitanja o čijem rješavanju
ovisi budućnost djelatnosti, struke, ali i društva u cjelini.
Stručni dio Skupštine odvijao se kroz paralelne sesije, koje su uključivale
3 plenarna izlaganja, 1 otvoreni sastanak, 37 izlaganja, 4 panel rasprave te 11
posterskih izlaganja.
Prvo plenarno izlaganje održala je Donna Scheeder, predsjednica Međunarodnog saveza knjižničarskih udruga (IFLA) u mandatu 2015.-2017.
Donna Scheeder dugogodišnja je zaposlenica Kongresne knjižnice u
Washingtonu, na vodećim položajima u Pravnoj knjižnici i u Istraživačkoj
službi Kongresne knjižnice. Članica Upravnog odbora IFLA-e, dobitnica prestižnih američkih nagrada iz područja specijalnog knjižničarstva kao svoju
predsjedničku temu izabrala je A Strong IFLA to Lead, Promote, and Empower Libraries in Society (Jaka IFLA koja vodi, promiče i osnažuje knjižnice
u društvu). Od 79. generalne konferencije i skupštine u Singapuru kada je i
izabrana za predsjednicu u mandatu 2015.-2017., a posebice od 80. generalne
konferencije i skupšine u Lyonu, Donna Scheeder aktivno promiče temu budućnosti knjižnica, među ostalim i raspravama vezanim uz IFLA-ino Izvješće
o trendovima iz 2013., koje je nastojalo opisati globalne trendove u suvremenom informacijskom okolišu, gdje neprekidni razvoj tehnologije utječe na sve
vidove i područja društva, ponekad i s nesagledivim posljedicama.
U upečatljivom izlaganju pod naslovom The IFLA Trend Report : A Call
to Action Donna Scheeder osvrnula se na društvene trendove i njihov utjecaj
u različitim zajednicama, naglašavajući pritom da su takvi trendovi ujedno i
prigode koje knjižničarska zajednica treba shvatiti kao poziv na djelovanje
u razvoju struke i civilnog društva. Naime, vještine informacijske pismenosti i kompetencije za korištenje digitalnih pomagala proširivat će mogućnosti
pristupa informacijama i obrazovanja, ali samo onima koji te vještine budu
posjedovali. Globalni razvoj obrazovnih online izvora obrazovne će prilike
povećati te ih učiniti jeftinijima i dostupnijima, pri čemu će cjeloživotno, ne-
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formalno i informalno učenje dobiti nove vrijednosti. Mogućnosti kolektivnog djelovanja povećat će se i ostvarivati na posve novim, virtualnim platformama, što će potaknuti razvoj novih, kreativnih poslovnih modela te dužu
ekonomsku aktivnost pojedinaca. Zaključak je izlaganja da knjižnice u takvim
promjenama ne smiju ostati pasivne, nego se na najaktivniji način trebaju u
njih uključiti vlastitim programima i fondovima. Ponajveći iskorak očekuje
se na polju izvođenja obrazovnih programa masovnim online tečajevima koji
mogu obuhvatiti iznimno mnogo polaznika, a kojima knjižnice mogu pružiti
potrebnu organizaciju, superviziju i sredstva.
Drugo plenarno izlaganje održao je Gerald Leitner, član Izvršnog odbora Europskog ureda za knjižnične, dokumentacijske i informacijske udruge
(EBLIDA), predsjedavajući IFLA-ine Sekcije za upravljanje knjižničarskim
društvima (IFLA/MLAS) te član Upravnog odbora IFLA-e. Gerald Leitner
bio je predsjednik Austrijskoga knjižničarskog društva (Büchereiverband
Österreichs), koje je organiziralo najveću austrijsku kampanju posvećenu poticanju čitanja Austrija čita – mjesto susreta knjižnica, za koju je dobio i prestižna priznanja. Gerald Leitner bio je i predsjednik EBLIDA-e od 2005. do
2012., a trenutno je odgovorna osoba u EBLIDA-i za ostvarivanje prava na
e-čitanje kao voditelj radne skupine o e-knjigama.
U svom izlaganju The right to e-read govorio je o pravu pojedinca i knjižnica na “posjedovanje” i korištenje elektroničke građe te borbi knjižnica za
pravo na javnu posudbu e-građe u europskim knjižnicama. Izvijestio je o aktivnostima EBLIDA-e usmjerenima prema Europskoj komisiji s namjerom da
se na razini Europske unije donese jasan i pravičan zakonski okvir o autorskom pravu i korištenju e-građe, koja u suvremenim okolnostima predstavlja
temelj ostvarivanja prava na informaciju. Zahvaljujući izlaganju Geralda Leitnera, hrvatski su knjižničari prvi put imali prigode upoznati se sa statistikama
proizvodnje i korištenja e-građe na razini Europske unije i pojedinačnih zemalja (njemačko govorno područje) i osvijestiti ozbiljnost problematike e-knjige
koja u hrvatskoj sredini još nije dovoljno poznata ni prepoznata, ponajviše
zato što pravih komercijalnih nakladnika e-knjige gotovo da i nema ili su slabo prisutni pa stoga nije prisutna ni svijest u kojoj mjeri budućnost e-knjige
određuje budućnost sudjelovanja u globalnoj kulturi, posebice malih jezika i
naroda kao što je hrvatski.
Prva dva plenarna izlaganja značajna su ne samo zbog svog sadržaja i poruka, nego su i ukazatelj koliko Hrvatsko knjižničarsko društvo uspijeva održavati
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korak s knjižničarskom tematikom aktualnom u Europi i svijetu, kao i ukazatelj položaja koje Hrvatsko knjižničarsko društvo uživa u globalnim knjižničarskim zajednicama IFLA-e i EBLIDA-e, čije su ključne osobe s iznimnim
zanosom i zadovoljstvom prihvatile aktivno sudjelovanje na njegovoj Skupštini.
Treće plenarno izlaganje pod naslovom Knjižnice na putu od misije do
strategije : osvrt na hrvatske prilike održala je Daniela Živković, izvanredna profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Zagrebačkoga knjižničarskog društva te stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva, kao i
IFLA-ina Stalnog odbora za autorsko pravo i druga pravna pitanja (IFLA/
CLM). Dobitnica je državnih i strukovnih nagrada. Polja su njezina znanstvenog interesa elektroničko i tradicionalno nakladništvo, elektroničke knjige,
autorsko pravo, povijest knjižničarstva i nakladništva te povijest Hrvatskoga
knjižničarskog društva.
Izlaganje Daniele Živković problematiziralo je službene dokumente vezane uz strateške planove i strategije razvoja kulture, obrazovanja i intelektualnog vlasništva donesene na razini ministarstava, s posebnim osvrtom na
digitalizaciju građe i njezinu dostupnost javnosti te njihov utjecaj na knjižnice
i knjižničnu djelatnost. U svom izlaganju Daniela Živković usmjerila se na
problematiku knjižničarstva u Hrvatskoj, koja se, kako je ustvrdila, ubraja
među zemlje koje imaju dugu tradiciju brige za knjižnice, no posljedice financijske krize u kojoj živimo odražavaju se i na poslovanje knjižnica, status
knjižničara, a dugoročno i na razvoj knjižnica. Također, nastojala je naglasiti
da će se neka od pitanja s kojima se danas suočava hrvatsko knjižničarstvo
rješavati na višim instancama i na europskoj razini, ne uvijek i ne nužno na
način povoljan za knjižnice.
Polazeći od tih pretpostavki, Daniela Živković prikazala je aktualno stanje problematike, a zatim programatski izvela sljedeće strateške zaključke i
preporuke:
1) Glas knjižničara čut će se samo ako knjižnice budu surađivale, i ako
društvu koje se uređuje jasno budu rekle što ono može očekivati od knjižnica.
2) Knjižnice trebaju polaziti od diplomiranih knjižničara kao nositelja
struke. Složenost posla i stupanj obrazovanja trebaju i ubuduće biti vidljivi u
nazivlju knjižničarskih zvanja. Podatak o broju diplomiranih knjižničara koji
su školovani sustavno, a ne fragmentarno za hrvatske je knjižnice značajan
dokaz u strategiji javnog zagovaranja knjižnica.
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3) Osnovna je uloga knjižničarske zajednice na čelu s knjižničarskim
društvom razvijati profesionalizam. Pritom u prvom planu trebaju biti osnovne demokratske vrijednosti i osnovne vrijednosti struke, slobodan pristup informacijama, zaštita osobnih podataka i privatnosti u smislu poštivanja profesionalne tajne, te zaštita intelektualnog vlasništva. Zaštita analogne građe i u
digitalno doba ostaje važan zadatak knjižnica.
4) Neophodno je izraditi nacionalni plan opsežne digitalizacije, uključiti
zaštićena djela i za to osigurati sredstva. Izrada popisa djela siročadi i rasprodanih djela predstavljaju jedan od načina na koji će se knjižnice uključiti u
projekte opsežne digitalizacije.
5) Knjižnice trebaju razvijati domaće i uključivati se u inozemne projekte koji promiču čitanje kako tiskane tako i elektroničke građe. To se posebice
odnosi na stvaranje čitateljskih navika kod djece i mladih.
6) Obvezni je primjerak kao cjelina imenovan nacionalnim kulturnim
dobrom. Stoga mora biti zaštićen i ugrađen u temeljne zakonske propise.
7) Strateško je pitanje školskih i visokoškolskih ustanova i knjižnica
kako uskladiti izgradnju repozitorija ustanova i sustava e-učenja. Visokoškolske ustanove na svojim mrežnim stranicama kao dio svoje politike trebaju
jasno iskazati podršku otvorenom pristupu.
8) U pogledu prava na e-čitanje, potrebno je postići dogovor interesnih
skupina o ponudi hrvatskih elektroničkih knjiga, te platformi za javnu posudbu e-građe u knjižnicama. Bitno je pod kojim će uvjetima knjižnice nabavljati
elektroničke knjige i posuđivati ih, te kako će biti financirane. Zato bi se povlaštena stopa PDV-a za tiskanu knjigu trebala primijeniti i na elektroničku.
Nadalje, važno je sveučilišnu zajednicu i nakladnike više zainteresirati za razvoj elektroničkog nakladništva i objavljivanje e-udžbenika. Pritom ne treba
zaboraviti da i knjižnice mogu biti elektronički nakladnici.
U sklopu stručnog dijela 39. skupštine HKD-a održano je i nekoliko panel
rasprava.
Panel rasprava “Slobodan pristup pravnim informacijama” održana je
u dva dijela u organizaciji nekoliko HKD-ovih komisija i radnih grupa. U
sklopu ove panel rasprave održana je i radionica IFLA-ine Sekcije za pravne
knjižnice namijenjena knjižničarima pravnih knjižnica s područja jugoistočne
Europe pod nazivom “Otvoreni pristup pravnom znanju”.
HKD-ova Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup organizirala je
panel raspravu “O primjeni autorskog prava u knjižnicama“ tijekom koje se
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raspravljalo o nizu pitanja kao što su: digitalizacija kulturne baštine, digitalni
repozitoriji, suradnja s udrugama za kolektivno ostvarivanje prava i niz drugih, te su predloženi sljedeći zaključci:
1) Hrvatsko knjižničarsko društvo potaknut će uz pomoć Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo i Ministarstva kulture Republike Hrvatske
što skorije potpisivanje i ratificiranje Ugovora iz Marakeša kako bi se olakšala proizvodnja i raspačavanje knjiga za slijepe i njihovo korištenje. Inicirat
će izmjenu čl. 86. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, tako da se
člankom koji se sada odnosi na osobe s invaliditetom obuhvate sve osobe koje
se ne mogu služiti standardnim tiskom.
2) Hrvatsko knjižničarsko društvo predlaže izradu ujednačenih uputa za
studente kojima bi ih se upoznalo s osnovama autorskog prava, s iznimkama i
ograničenjima koja dopuštaju korištenje zaštićenih autorskih djela, te s vlastitim pravima i obvezama pri pisanju i predaji radova tijekom studija. Predlaže
se da upute izradi Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup Hrvatskoga
knjižničarskog društva.
3) I nakon izmjena i dopuna Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, pitanje stavljanja na raspolaganje javnosti rasprodanih, ali zaštićenih
autorskih djela ostaje preprekom digitalizaciji brojnih djela kulturne baštine.
Hrvatsko će knjižničarsko društvo, uz pomoć Ministarstva kulture Republike
Hrvatske, potaknuti sastanak interesnih skupina (nakladnika, udruga autora,
organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, knjižnica, arhiva, muzeja itd.)
koji bi omogućio dogovor o uvjetima za digitalizaciju kulturne baštine.
4) Hrvatsko knjižničarsko društvo pratit će izradu pojedinih strategija u
području obrazovanja, kulture i znanosti i po potrebi se založiti da knjižnice
nađu svoje mjesto u tim dokumentima.
Nadalje, panel rasprava “Izazovi suvremenog europskog knjižničarstva”
koju su moderirali predsjednik EBLIDA-e Klaus-Peter Böttger, Gerald Leitner, Daniela Živković i predsjednica HKD-a Marijana Mišetić, bila je namijenjena voditeljima europskih knjižničarskih udruženja koji su bili prisutni na
Skupštini. Pružila im je mogućnost da izvijeste o trenutnim preokupacijama
svojih strukovnih udruga te istaknu njihova recentna postignuća i probleme.
Svima su im zajednički pokušaji da različitim načinima nastoje osigurati trajno i
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sigurno financiranje knjižničarskih društava kao temelj i preduvjet djelovanja.
Sudionici panel rasprave iskazali su zadovoljstvo što im je dana mogućnost
neposredne rasprave te kritičkog iznošenja stavova o pravcima razvoja i djelovanja europskoga knjižničarstva.
Panel rasprava “HKD i regionalna knjižničarska društva – kako dalje?”
okupila je predsjednike hrvatskih regionalnih knjižničarskih društva te predstavnike knjižničarskih društava zemalja u okruženju koji su ovom prigodom
imali mogućnost predstaviti primjere dobre prakse, ali i razgovarati o zajedničkim problemima.
Tijekom Skupštine, održan je i otvoreni sastanak Komisije za javno zagovaranje čija je tema bila donošenje Strategije javnog zagovaranja 2014.–2019.
Izvještajni i izborni, te svečani dio 39. skupštine HKD-a s dodjelom stručnih nagrada održavao se 16. listopada 2014. od 17:00 do 19:00 sati. Podnesena
su i usvojena izvješća o radu upravnih i stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2012.-2014. Na sjednici Skupštine izabrano je novo rukovodstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva. Za predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2014.-2016. izabrana je Dunja Holcer,
dosadašnja stručna tajnica HKD-a. Za prvu potpredsjednicu HKD-a izabrana
je Astrid Grobenski-Grgurić, a za drugu potpredsjednicu HKD-a izabrana je
Blaženka Peradenić-Kotur. Za predsjednicu Stručnog odbora HKD-a izabrana je Marijana Mišetić, a za stručnu tajnicu HKD-a u mandatnom razdoblju
2014.-2016. izabrana je Kristina Romić.
39. skupština HKD-a Kukuljevićevu je povelju dodijelila Jelici Leščić,
Zagorki Majstorović, Marijani Mišetić, Milki Šupraha Perišić i Ivani Vladilo,
a nagradu “Eva Verona” dodijelila je Tei Čonč, Ivani Knežević, Klaudiji Ladan, Tihomiru Marojeviću i Ivani Martinović.
Skupštini je prisustvovalo oko 300 knjižničara iz Republike Hrvatske te
iz knjižničarskih društava iz Njemačke, Austrije, Italije, Slovenije, Slovačke,
Mađarske, Bosne i Hercegovine, Srbije te SAD-a.
Prikaz 39. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva objavila je
EBLIDA u biltenu “EBLIDA Newsletter” 11(2014), dostupno na: http://
www.eblida.org/Newsletter%20folder%20%28uploaded%20files%29/
Newsletters-2014/11_Newsletter_November_2014.pdf, str. 6.
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Sl. 1. Prikaz 39. skupštine HKD-a u EBLIDA-inom biltenu “EBLIDA Newsletter”

378

39. SKUPŠTINA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA...

b) Aktivnosti
Kampanja Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu
Tijekom 2012. Hrvatsko knjižničarsko društvo nastavilo je aktivnosti vezane uz kampanju Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu. Cilj je kampanje bio aktivno utjecati na promjenu shvaćanja značenja knjižnica u društvu,
kao i na promjenu opće percepcije knjižnica u javnosti, promicati i osiguravati
slobodan pristup informacijama, cjeloživotno učenje i borbu protiv neznanja,
te jačati svijest o potrebi izgradnje i primjerenog financiranja knjižnice u svakoj općini i gradu te svim školskim, visokoškolskim, znanstvenim, kulturnim,
socijalnim, zdravstvenim i kazneno-popravnim ustanovama.
Do kraja 2012.u sklopu kampanje održane su radionice Partnerstvo u
uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga u Osijeku (26. rujna 2012.) i Splitu (9.
studenoga 2012.).
Kampanja Čitaj mi!
Od 2013. Hrvatsko knjižničarsko društvo je uz Hrvatski liječnički zbor,
Hrvatsko čitateljsko društvo, Hrvatsku udrugu istraživača dječje književnosti
te UNICEF Hrvatska započelo provođenje nacionalne kampanje za poticanje
čitanja djeci od rođenja Čitaj mi!
Mnogi važni dokumenti i strategije vezane uz čitanje naglašavaju da je upravo metoda glasnog čitanja ključna za razvijanje čitateljskih navika i kasniji
uspjeh u školi te općenito uspjeh u stjecanju znanja i vještina. Stoga su u Europskoj godini čitanja naglas hrvatski pedijatri, knjižničari i drugi stručnjaci,
u suradnji s medijima i nakladnicima, zajedničkim snagama pokrenuli prvu
nacionalnu kampanju za poticanje čitanja u obitelji, u želji da se kod roditelja,
ali i cjelokupnog društva, razvije svijest o njegovoj važnosti.
Kampanja Čitaj mi! održavala se kroz događanja širom Hrvatske tijekom
2013., a nastavlja se provoditi i tijekom 2014. U 2013., u provođenje kampanje Čitaj mi! Hrvatsko knjižničarsko društvo uložilo je vlastita pričuvna
sredstva.
Pokretanje usluge Pitajte sadržajnog analitičara
Na prijedlog Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje,
na mrežnim stranicama HKD-a pokrenuta je usluga Pitajte sadržajnog
analitičara. Usluga je namijenjena članovima HKD-a koji imaju teorijske i
praktične nedoumice oko klasifikacije i predmetnog označivanja. Aplikacija
Pitajte sadržajnog analitičara aktivirana je na mrežnim stranicama HKD-a u
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testnom razdoblju, a članovi Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje
razmatraju uvjete za stalno korištenje ove usluge.
Također, na prijedlog Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje,
urednički odbor “Vjesnika bibliotekara Hrvatske” temi sadržajne obrade građe
odlučio je posvetiti tematski broj “Vjesnika bibliotekara Hrvatske”.

3) Nakladnička djelatnost – rad uredništava izdanja Hrvatskoga
knjižničarskog društva (2012.-2014.)
Sastav uredništava
Budući da je mandat uredničkih odbora i glavnog urednika HKD-ovih
izdanja, prema čl. 61. Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva, trajao do
izbora novoga Glavnog odbora, konstituiranoga na 38. skupštini Hrvatskoga
knjižničarskog društva 27. rujna 2012., nakon provedena 3 javna poziva za
nove urednike/-ce HKD-ovih izdanja, Glavni je odbor (2012.-2014.) na svojoj
2., elektroničkoj sjednici, koja se održavala 21. i 22. studenoga 2012., donio
sljedeću odluku o izboru glavnih urednika HKD-ovih izdanja za mandatno
razdoblje 2012.-2014.:
• Glavna i odgovorna urednica “Vjesnika bibliotekara Hrvatske” je Jelica
Leščić
• Glavna urednica “HKD Novosti” Tea Čonč
• Glavna urednica niza Izdanja HKD-a Vesna Špac
• Glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a Dina Mašina
• Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo HKD-a Ivana Hebrang
Grgić
• Glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a Ivana Pažur
• Glavni urednik niza Posebna izdanja HKD-a Lobel Machala
• Glavna urednica mrežnih stranica HKD-a Vesna Borić
Mrežne stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uredništvo mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva u izvještajnom je razdoblju djelovalo u sastavu: Vesna Borić (glavna urednica), Boris
Badurina (webmaster), Karolina Holub, Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Ines
Krušelj-Vidas, Mila Perasović, Tomislav Silić, Maja Starček.
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Na mrežnim stranicama HKD-a dostupne su obavijesti o stručnim aktivnostima HKD-a i regionalnih knjižničarskih društava, održavanju stručnih
skupova, manifestacija i programa u Hrvatskoj i inozemstvu, o povijesti, strukturi i djelovanju stručnih tijela HKD-a te o nakladničkoj djelatnosti HKD-a.
Također se redovito objavljuju cjeloviti tekstovi svih usvojenih dokumenata
HKD-a te elektronička izdanja HKD-a.
Struktura mrežnih stranica HKD-a u izvještajnom je razdoblju promijenjena: dodana je rubrika Kalendar događanja, rubrika Novosti preimenovana
je u Obavijesti, a rubrika Često postavljana pitanja preimenovana je u Česta
pitanja. Ostale rubrike sadržajno su se osuvremenjivale sukladno aktivnostima članova HKD-a.
U rubrici Obavijesti tijekom 2012. godine objavljeno je 76 novosti, tijekom 2013. godine 71 novost, a od 1. 1. do 1. 10. 2014. godine objavljene su
72 obavijesti.
U tablici je navedena statistika posjećenosti mrežnih stranica HKD-a.
2012.
Broj pogodaka
Broj posjetitelja
Broj pregledanih stranica

2014.
(siječanj-rujan)
2.461.743
1.846.908
182.340
134.371
877.491
637.262

2013.

2.311.884
109.043
861.103

Uredništvo mrežnih stranica provodilo je od 14. 4. do 15. 5. 2014. godine
anketu kojom je željelo prikupiti mišljenja kolegica i kolega o postojećim
mrežnim stranicama HKD-a s ciljem poboljšanja informativnosti, međusobne
komunikacije, unaprijeđenja navigacijskih mogućnosti te prikupljanja prijedloga za uvođenje novih sadržaja.
U ljeto 2014. Hrvatsko knjižničarsko društvo prijavilo se na Javni poziv
za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima Ministarstva kulture
Republike Hrvatske kako bi došlo do sredstava za poboljšanje izgleda i informativnosti mrežnih stranica, no sredstva mu nisu dodijeljena.
Hrvatsko knjižničarsko društvo od 2010. ima otvorenu i Facebook stranicu. Od kraja 2012. urednica Facebook stranice HKD-a je Mila Perasović. Na
Facebook stranici HKD-a objavljuju se aktualnosti, novosti i zanimljivosti iz
struke.
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Vjesnik bibliotekara Hrvatske
Tijekom 2012. glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske bila je Jelica Leščić, a članovi su uredništva bili: Sofija Klarin Zadravec,
Lobel Machala, Predrag Perožić, Elizabeta Rybak Budić i Marica Šapro-Ficović. Lektorica i korektorica bila je Anka Ivanjek, a prijevod na engleski
izrađivala je i lektorirala Mila Maršić.
Tijekom 2012., kao tiskano izdanje objavljeni su god. 54(2011), br. 4 te
god. 55(2012), br. 1, 2 i 3-4.
U godini 2013. objavljeni su brojevi 1-2 i 3, koji su obuhvatili radove
(izlaganja i ostalu građu) s 38. skupštine HKD-a (Osijek, 2012.) te broj 4 raznovrsnoga sadržaja.
U godini 2014. objavljen je tematski trobroj posvećen sadržanoj obradi te
broj 4 raznovrsnog sadržaja. Tematski broj posvećen konzervatorskim i restauratorskim postupcima u zaštiti knjižnične građe planira se za 2015. godinu.
U izvještajnom su razdoblju objavljena 82 članka od kojih 5 izvornih
znanstvenih radova, 16 radova koji donose rezultate provedenih istraživanja,
42 stručna rada itd.
HKD Novosti
Na 2. elektroničkoj sjednici Glavnog odbora HKD-a 21. i 22. studenoga
2012. za glavnu urednicu HKD Novosti imenovana je Tea Čonč koja je na 3.
sjednici Glavnog odbora 26. veljače 2013. godine predstavila novu, osvježenu
koncepciju glasila te novi urednički odbor za mandatno razdoblje 2012.-2014.
u sastavu: Mira Barberić, Andrea Božić, Nives Franić, Mihaela Kovačić, Alka
Stropnik, Marijana Mišetić (predsjednica HKD-a), Dunja Holcer (stručna tajnica HKD-a).
Uredništvo je u ovome mandatnom razdoblju objavilo ukupno 7 brojeva
(brojevi 58–63), od čega 4 broja u 2013. godini te 3 broja u 2014. godini.
Posljednji, sedmi broj u vrijeme pisanja ovoga izvještaja bio je u pripremi, pa je izostavljen iz izvještaja. U šest je brojeva objavljeno ukupno 349
tekstova, odnosno oko 1100 kartica teksta, te više od 500 fotografija. HKD
Novostima se u ovome razdoblju pridružio 151 novi autor, što znači da je za
ukupno 30% povećana autorska baza (sada uključuje 496 autora). Objavljeno
je i 9 plaćenih oglasa koji su donijeli ukupan prihod 3.000,00 kn bruto.
Prema HKD-ovu Cjeniku za usluge u nakladničkoj djelatnosti te dogovoru s upravom HKD-a, uredništvo je za svoj rad primilo honorare od 400,00
kn po broju (glavna urednica) te 700,00 kn po broju za lekturu neto. Zbog
velikog broja kartica po broju uredništvo je odlučilo volonterski lektorirati
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oko 2/3 tekstova te u cijelosti volonterski obavljati korekturu glasila. Grafičko
oblikovanje te dodatni napori uređivanja inačice HKD Novosti u formatu .pdf
te otiskivanje određenog broja primjeraka također su se obavljali volonterski.
Uredništvo je u svojemu mandatu sadržajno i formalno osvježilo list. Sadržajno, uredništvo je nastojalo ojačati postojeće rubrike u prvome redu sveobuhvatno prateći rad HKD-a, njegovih stručnih tijela, kao i svih manifestacija
u organizaciji HKD-a, te u najvećoj mogućoj mjeri i ostale domaće i strane
manifestacije. Osim toga, uredništvo je osmislilo i nove rubrike kao što su
Predstavljamo, Tema broja, Vijesti i najave te Knjižničari preporučaju. Teme
broja bile su: Hrvatsko knjižničarsko društvo, programi i usluge za djecu i
mlade, poticanje čitanja, knjižnice i ustanove Europske unije, projekti, manjine, aktualno o visokoškolskim knjižnicama, knjižnični softver, Knjižnice grada Zagreba, specijalne knjižnice, školske knjižnice. S formalne strane, uredništvo je nastavilo objavljivati brojeve kao skup elektroničkih članaka, kako
je to dosad bilo uobičajeno. Osim toga, glavna je urednica grafički pripremala
broj u obliku datoteke u formatu .pdf, koja je dostupna za preuzimanje na
glavnoj stranici svakoga novog broja. Datoteku može otisnuti svaki član, a
glavna je urednica otiskivala određeni broj primjeraka svakoga broja (50-100)
koji su podijeljeni predsjednici HKD-a, članovima Glavnog i Stručnog odbora
i drugima zainteresiranima na knjižničarskim okupljanjima te poslani na adrese financijera (prvenstveno Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i Gradu
Zagrebu).
Od lipnja do rujna 2014. godine uredništvo je provelo anketu među čitateljima HKD Novosti kako bi se dobio izravni odgovor s terena o recepciji te
utjecaju glasila. Anketa je pokazala zadovoljstvo čitatelja prvenstveno novim
sadržajima zastupljenima u HKD Novostima kao i novim formalnim oblikovanjem lista u formatu .pdf, pogodnome za pregledavanje u kontinuitetu kao
i otiskivanje prema potrebi.
Uređeni su i dodatni sadržaji na internetskim stranicama HKD Novosti:
sastavljen je popis bivših glavnih urednika te članova uredništva i objavljen
na stranici Impresum. Digitalizirani su i objavljeni na internetskoj stranici svi
stariji brojevi HKD Novosti (od broja 1 do broja 13 iz listopada 1999. godine)
.
Društvena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uredništvo Društvenih izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva u
mandatnom je razdoblju 2012.-2014. djelovalo u sastavu: Vesna Špac, Dina
Mašina, Ivana Pažur, Ivana Hebrang Grgić, Lobel Machala.
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Niz Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. u nizu Izdanja Hrvatskog knjižničarskoga društva objavljene su 4 publikacije – zbornici sa skupova održanih u
organizaciji ili suorganizaciji HKD-a. Tako su objavljena dva zbornika Dana
specijalnih i visokoškolskih knjižnica te po jedan s Okruglog stola Slobodni
pristup informacijama i jedan sa Seminara Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture:
DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica. 12. 2011. Opatija. Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. travnja 2011. ; [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za specijalne i visokoškolske knjižnice, Sveučilišna
knjižnica Rijeka] : uredile Alisa Martek i Elizabeta Rybak Budić. Zagreb :
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. XIV, 453 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24
cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskoga društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 59)
ISBN 978-953-6001-89-7
O zborniku. Zbornik radova objedinio je radove i priloge predstavljene
na 12. danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica održanima u Opatiji, od
11. do 14. svibnja 2011. godine u organizaciji Sekcije za visokoškolske i specijalne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva i Sveučilišne knjižnice u
Rijeci. Teme skupa (pohrana i zaštita knjižnične građe, profesija “knjižničar”,
usluge i korisnici, međuknjižnična posudba) ujedno su četiri tematske cjeline
Zbornika. Poseban dodatak čine izvješća s održanih radionica i okruglih stolova. Objavljeno je 37 članaka i 4 izvješća s radionica i okruglih stolova.
DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica. 13. 2013. Opatija.  Knjižnice: kamo i kako dalje? : članstvo u EU – knjižničari gdje smo? : produktivnost znanstvene zajednice : obrazovanje korisnika : knjižnice u vremenu
recesije – kako preživjeti? : zbornik radova / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, [Opatija, 15.-18. svibnja 2013.] ; uredile Ivana Hebrang
Grgić i Vesna Špac ; [prijevod [sažetaka] na engleski Tea Fluksi]. Zagreb :
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. IX, 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24
cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 62)
ISBN 978-953-6001-94-1
O zborniku. Zbornik radova objedinio je radove i priloge predstavljene
na stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, koji se, u organizaciji Sekcije za visokoškolske i specijalne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva, Nacionalne i sveučilišne
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knjižnice u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Rijeci, održavali u Opatiji od 15.
do 18. svibnja 2013. godine. U Zborniku su objavljena 34 recenzirana znanstvena i stručna članka. U Zborniku radova obrađene su sljedeće teme: značaj
članstva u Europskoj uniji za hrvatske knjižničare, produktivnost znanstvene
zajednice, obrazovanje korisnika, knjižnice u vremenu recesije.
OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama. 12. 2012. Zagreb. Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 2012.] : zbornik radova / [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo,
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja [i] Odsjek
za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, Katedra za bibliotekarstvo] ; uredile Ana Barbarić i Dorja Mučnjak
; [prijevod s engleskog i srpskog jezika Ana Barbarić ; prijevod na engleski
jezik Mila Maršić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. XVI, 152
str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva,
ISSN 1846-5544 ; knj. 61)
ISBN 978-953-6001-92-7
O zborniku. Zbornik radova objedinio je radove i priloge predstavljene
na 12. okruglom stolu o slobodnom pristupu informacijama, koji se, u organizaciji Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja
Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedre za bibliotekarstvo pri Odsjeku za
informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, održao u Zagrebu 10. prosinca 2013. godine. Prilozi u Zborniku za
temu imaju društvene mreže i knjižnice.
SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji.16. 2012. Poreč. 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Poreč, 28.-30. studenoga 2012.] : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture : zbornik radova / [uredile]
Nives Tomašević i Ivona Despot ; prevoditeljica Sanja Kovačević]. Zagreb :
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. 348 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.
(Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 60)
ISBN 978-953-6001-93-4
O zborniku. Zbornik radova objedinio je radove i priloge predstavljene
na 16. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju
globalne informacijske infrastrukture, koji se održavao u Poreču od 28. do 30.
studenoga 2012. godine. Tema je Zbornika, kao i tema skupa, Materijalno i
virtualno : teorijske postavke, razine opisa, istraživanja, standardi, smjernice,
dobra praksa, projekti, programi.
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Niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Novi niz
U izvještajnom je razdoblju glavna urednica niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva bila Dina Mašina.
Na prijedlog Komisije za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva, pripremalo se objavljivanje hrvatskoga prijevoda sljedeće publikacije:
ISBD : International Standard Bibliographic Description. Consolidated ed. Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. (IFLA Series on Bibliographic Control ; nr. 44)
ISBN 978-3-11-026379-4
Na prijedlog Komisije za izgradnju i opremu knjižnica Hrvatskoga knjižničarskog društva, pripremalo se objavljivanje hrvatskoga prijevoda sljedeće
publikacije:
IFLA library building guidelines : developments & reflections / edited
on behalf of IFLA by Karen Latimer and Hellen Niegaard. München : K. G.
Saur, 2007. 266 str., XXXII str. s tablama : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-3-598-11768-8
Niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
U izvještajnom je razdoblju objavljena sljedeća publikacija:
Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za
osobe s posebnim potrebama [Elektronička građa] / sastavila Nancy Mary
Panella ; [s engleskog prevela Amelija Žulj]. Tekstovni podaci. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. (Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5447 ; knj. 6)
Pristup: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1552. Stv. nasl. s naslovnice.
Prijevod djela: Library Services to People with Special Needs Section – Glossary of Terms and Definitions, 2009.
ISBN 978-90-77897-39-3
Niz Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva
U izvještajnom je razdoblju glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo
Hrvatskoga knjižničarskog društva bila Ivana Hebrang Grgić. U istom je razdoblju objavljena jedna knjiga, druga u nizu:
Stropnik, Alka. Knjižnica za nove generacije : virtualni sadržaji i usluge za mlade. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. 163 str. : ilustr. ;
24 cm. (Niz Hrvatsko knjižničarstvo, ISSN 1848-493X ; knj. 2)
ISBN 9789536001859
Knjiga je otisnuta u nakladi od 300 primjeraka. Za objavljivanje knjige Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je potporu u visini od
10.000,00 kn.
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Tijekom 2014. godine objavljen je javni poziv za slanje rukopisa za razmatranje za objavljivanje u nizu. Zaprimljen je jedan prijedlog, koji je u fazi
razmatranja.
Niz Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Zbog nedostatka financija nije bilo priređenih ni objavljenih publikacija.

4) Međunarodna suradnja
a) IFLA
Hrvatsko knjižničarstvo društvo član je Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Tijekom 2013. g. i 2014. g. niz hrvatskih
knjižničarskih stručnjaka bio je uključen u rad stručnih tijela (odbora i sekcija) IFLA-e. Ana Barbarić bila je tajnica Stalnog odbora Sekcije za katalogizaciju, Dajana Brunac članica je Stalnoga odbora Sekcije za knjižnice za
djecu i mlade, Sanja Bunić članica je Stalnoga odbora Sekcije za knjižnične
usluge za osobe s posebnim potrebama, Aleksandra Horvat članica je Odbora
za autorsko pravo i druga pravna pitanja, Tamara Krajna članica je Stalnoga
odbora Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice, Dijana Machala članica je
Stalnoga odbora Sekcije za obrazovanje i usavršavanje knjižničara, Marijana Mišetić članica je Stalnoga odbora Sekcije za upravljanje knjižničarskim
društvima.
Potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, na 79. godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e pod naslovom Future Libraries : Infinite Possiblities koja se održavala od 17. do 23. kolovoza 2013. godine u Singapuru (Republika Singapur) sudjelovale su: Marijana Mišetić u radu Stalnoga
odbora Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima te kao predsjednica
Hrvatskoga knjižničarskog društva i kao delegat nacionalnoga knjižničarskog
društva na izvještajnom i izbornom dijelu skupštine 22. i 23. kolovoza 2013.,
Dajana Brunac, u radu Stalnoga odbora Sekcije za knjižnice za djecu i mladež,
te Tamara Krajna, u radu Stalnog odbora Sekcije za znanstvene i tehničke
knjižnice. Također, potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, na 80.
godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e pod nazivom Libraries,
Citizens, Societies : Confluence for Knowledge, koja se održavala od 16. do
22. kolovoza 2014. godine u Lyonu, Francuska, sudjelovala je predsjednica
HKD-a Marijana Mišetić kao delegat nacionalnoga knjižničarskog društva te
kao član IFLA-ine Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima. Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić sudjelovala je i u radu pretkonferencije 13. i 14.
kolovoza 2014. u Lyonu koju je ofranizirala IFLA-ina Sekcija za upravljanje
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knjižničarskim društvima (IFLA/MLAS) pod nazivom How strong is your
library association, gdje je drugog dana konferencije predstavila izazove i
postignuća HKD-a u svojemu mandatu.
Na 79. godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e (Singapur,
2013.), sve rasprave o pitanju budućnosti knjižnica, istaknutom i u naslovu
konferencije, temeljile su se na izradi i prihvaćanju IFLA-inog Izvješća o trendovima (IFLA Trend Report), kojim se nastoji opisati globalne trendove u suvremenom informacijskom okolišu, gdje neprekidni razvoj tehnologije utječe
na različite načine na vidove i područja društva, u ovom trenutku ponekad s
nesagledivim rezultatima i posljedicama. U nizu predavanja naglašavala se
potreba stapanja novih tehnologija s tradicionalnim knjižničnim fondovima,
te svi vidovi suradnje na nacionalnim i međunarodnoj razini kako bi knjižnice potvrdile svoju vodeću ulogu u obrazovanju, znanosti i kulturi, stvarajući
povoljne prilike i pružajući iskustvo i omogućavajući postizanje rezultata za
sve građane.
Na 80. godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e (Lyon, 2014.)
poseban je naglasak dan predstavljanju i potpisivanju Lyonske deklaracije o
pristupu informacijama i razvoju (The Lyon Declaration on Access to Information and Development), koju je Hrvatsko knjižničarsko društvo kao jedini
potpisnik iz Hrvatske potpisalo za vrijeme trajanja konferencije, te prevelo na
hrvatski jezik i objavilo na svojim mrežnim stranicama (dostupno na: http://
www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/20140911-IFLA%20Lyonska%20
deklaracija-prijevod%20HKD(1).doc), a kojom se pozivaju zemlje članice
Ujedinjenih naroda da na međunarodnoj razini preuzmu obvezu primjene razvojnog programa nakon 2015. kako bi se omogućilo da svatko ima pristup, i
da je u stanju razumjeti, koristiti i dijeliti informacije neophodne za promicanje održivog razvoja i demokratskih društava.
U mandatnom razdoblju 2013.-2014., IFLA je djelovala pod vodstvom
Sinikke Sipilä (Finsko knjižničarsko društvo, Finska), a predsjednica IFLA-e
u mandatnom razdoblju 2015.-2017. bit će Donna Scheeder (Kongresna knjižnica, Sjedinjene Američke Države).

b) EBLIDA
Hrvatsko knjižničarstvo 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 sjednice Vijeća EBLIDA-e 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
388

39. SKUPŠTINA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA...

društvo punopravni je član EBLIDA-e, s pravom glasa na sjednicama Vijeća
EBLIDA-e i s mogućnošću kandidiranja članova za upravna tijela EBLIDA-e.
Predstavnica HKD-a pri Vijeću EBLIDA-e i na godišnjoj sjednici Vijeća
EBLIDA-e i konferenciji EBLIDA/NAPLE, predsjednica HKD-a Marijana
Mišetić, sudjelovala je u radu 21. Vijeća EBLIDA-e i 21. godišnje konferencije EBLIDA/NAPLE Ready? Read ‘e’ – E-services in Libraries, from European Thinking to Local Actions, održanih 14.-15. svibnja 2013. u Milanu (Italija)
te 22. Vijeća EBLIDA-e i 22. godišnje skupštine i konferencije EBLIDA/NAPLE Libraries in Transition : Changes? Crisis? Chances!, održanih u svibnju
2014. u Ateni (Grčka).
U jesen 2013., povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
i ulaska Hrvatskoga knjižničarskog društva u redovno, punopravno članstvo
EBLIDA-e, Hrvatsko je knjižničarsko društvo bilo domaćin važnih sastanaka
dviju delegacija EBLIDA-e: Stručne skupine za informacijsko zakonodavstvo
(EGIL) i Izvršnoga odbora EBLIDA-e. Sastanci su se održavali 6., 7. i 8.
studenoga 2013. u Zagrebu. Tema sastanka Izvršnoga odbora EBLIDA-e bila
je predstavljanje projekta i priprema aktivnosti vezanih uz EBLIDA-inu kampanju Pravo na e-čitanje (The right to e-read), u koju se uključilo i Hrvatsko
knjižničarsko društvo pod sloganom Pravo na e-čitanje – ozakonimo ga!. O
sastancima dvaju EBLIDA-inih tijela u Zagrebu, kao i o proslavi 11. studenoga, Dana hrvatskih knjižnica te dodjeli priznanja “Knjižnica godine” Knjižnici
i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica, izvijestio je i EBLIDA-in bilten EBLIDA News (11/2013)(http://www.eblida.org/Newsletter%20folder%20%28uploaded%20files%29/Newsletters-2013/2013_11_November.pdf).
Predsjednik EBLIDA-e g. Klaus-Peter Böttger (Njemačka) sudjelovao je
u radu 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (Osijek, rujan 2012.), na kojoj je održao zapaženo plenarno izlaganje E-books : access to
e-books, opportunities and limits – the challenge for libraries.
U 2012. godini, Hrvatsko je knjižničarsko društvo priredilo hrvatski prijevod EBLIDA-ina dokumenta Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva
(dokument dostupan na: http://www.eblida.org/Special%20Events/HR_Europske-knji%C5%BEnice-i-izazovi-e-nakladni%C5%A1tva.pdf).
U 2013. godini, Hrvatsko je knjižničarsko društvo priredilo hrvatski prijevod EBLIDA-ina dokumenta Pravo na e-čitanje : način postupanja s e-knjigama za europske knjižnice (dokument dostupan na: http://www.hkdrustvo.
hr/hkdnovosti/clanak/718).
Na poticaj EBLIDA-e, Hrvatsko je knjižnično društvo svim hrvatskim
zastupnicima u Europskom parlamentu u listopadu 2013. uputilo molbu da
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potpisom podrže Pisanu izjavu o učinku javnih knjižnica u Europskim zajednicama (http://www.wdpubliclibraries.eu/wp-content/uploads//2013/10/EP-WDHR.pdf).
Hrvatsko se knjižničarsko društvo aktivno uključilo u provođenje europske EBLIDA-ine kampanje Pravo na e-čitanje (The right to e-read), koja
je inaugurirana 23. travnja 2014., dok se širom svijeta obilježavao Svjetski
dan knjige i autorskog prava, a u knjižnicama širom Hrvatske i Noć knjige. U sklopu kampanje Pravo na e-čitanje, Hrvatsko je knjižničarsko društvo u srpnju 2014. godine priredilo hrvatski prijevod EBLIDA-ine peticije
Za pravo na e-čitanje (dostupno na: http://www.change.org/p/za-pravo-nae-%C4%8Ditanje) te pozvalo knjižničarska društva, knjižnice, knjižničare i
korisnike knjižnica, kao i donositelje odluka i političare i sve građane, da se
informiraju o pravu na e-čitanje i da se potpisivanjem ove peticije založe za
njegovu obranu.
EBLIDA je elektroničkim glasilom EBLIDA News u dva navrata obavještavala svoje članove i široku javnost o djelovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva (dostupno na: http://www.eblida.org/Newsletter%20folder%20
%28uploaded%20files%29/Newsletters-2012/11_Newsletter_November.pdf
te na: http://www.eblida.org/Newsletter%20folder%20%28uploaded%20files%29/Newsletters-2013/2013_01_January_Newsletter.pdf ).
O radu tijelā EBLIDA-e i o EBLIDA-inim skupovima, susretima i projektima Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te članstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva i šira zainteresirana javnost bili su obaviješteni izvješćem i
člancima u biltenu HKD Novosti.

c) Suradnja s knjižničarskim društvima u susjednim zemljama
Tijekom 2013. i 2014.nastavljena je suradnja HKD-a s knjižničarskim
društvima iz susjednih zemalja.
Predstavnici HKD-a sudjelovali su na 6. godišnjoj međunarodnoj konferenciji Asocijacije informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja : upravljanje znanjem, koja se održavala u Sarajevu i Tuzli (Bosna i Hercegovina,
5.-6. listopada 2012.) gdje je na poziv za sudjelovanje predstavljena kampanja
HKD-a Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu, te u radu Naučnog skupa
bibliotekara, koji se održavao 18. i 19. travnja 2013.u Trebinju (Bosna i Hercegovina).
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Hrvatsko knjižničarsko društvo nastavilo je suradnju s Mađarskim društvom knjižničara (Magyar Könyvtárosok Egyesülete). Predstavnici HKD-a
sudjelovali su na 45. redovitoj godišnjoj konferenciji Mađarskoga društva
knjižničara koja se održavala u Egeru od 18. do 20. srpnja 2013., te na 46.
redovitoj godišnjoj konferenciji Mađarskoga društva knjižničara koja se održavala u Sopronu od 17. do 19. srpnja 2014.
Predstavnici HKD-a sudjelovali su u radu kongresa Saveza knjižničarskih društava Slovenije (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika, koji se održavao u Laškom (Slovenija) od
17. do 19. listopada 2013.g., kao i u radu savjetovanja sekcije Saveza knjižničarskih društava Slovenije Skupaj smo močnejši : povezovanje, sodelovanje in
etično delovanje, koje se održavalo u Laškom (Slovenija) 18. i 19. rujna 2014.
Predstavnici HKD-a sudjelovali su u radu 11. međunarodne konferencije
Otvoren pristup znanju u bibliotekama, koja se u organizaciji Bibliotekarskog
društva Srbije održavala u Beogradu 26. listopada 2012., te na Forumu 57.
Sajma knjige Otvoren pristup znanju u bibliotekama, koji se održao u Beogradu 27. listopada 2012. Predstavnica HKD-a sudjelovala je u radu 12. međunarodne konferencije Bibliotekarskoga društva Srbije Medijska i informaciona
pismenost u društvu znanja i biblioteke, koja se održavala u Beogradu 3. listopada 2014.
Za sve aktivnosti predstavnika HKD-a u međunarodnim knjižničarskim
udruženjima i tijelima, kao i za sudjelovanje na knjižničarskim kongresima
podnesena su izvješća mjerodavnim tijelima Ministarstva kulture Republike
Hrvatske i Ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, a o njima se
glasilom HKD-a izvijestilo članstvo HKD-a i šira javnost.
Izvješće sastavile: Marijana Mišetić i Nevia Raos
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