Društvo knjižničara Zadar
Članstvo
Društvo knjižničara Zadar djeluje punih 60 godina, a trenutno broji 44 aktivna člana.
Prema našoj evidenciji u Društvo su učlanjeni knjižničari iz raznih vrsta knjižnica:
Znanstvene (17), Gradske (12), specijalnih (Arheološkog muzeja, Državnog arhiva,
Opće bolnice, HAZU-a, 4), srednjoškolskih (2), Sveučilišne (1), gradskih knjižnica
Zadarske županije (Novigrad, Pag, Sali, 3) i 5 djelatnika Sveučilišta. Nažalost, kod
ostalih školskih knjižničara unatoč animaciji već duže vrijeme nije pokazan interes za
učlanjenjem u Društvo, a prisutan je i višegodišnji trend ispisa članova sa srednjom
stručnom spremom.
Izborna Skupština
Nakon izborne Skupštine 03.05.2007. nove članove u Radnim tijelima Društva čine
predsjednica Vera Vitori, potpredsjednice Marijana Tomić, Ivana Župić Baždarić –
kasnije na osobni zahtjev razriješena i zamijenjena Marijanom Senkić-Klapan; članovi
Upravnog odbora su Željka Aleksić i Mladen Masar, a Nadzornog Franjo Pehar,
Ljiljana Petrušić i Dajana Brunac.
U Uredu državne uprave ovjerene su navedene izmjene, kao i Izmjene i dopune Statuta
izglasane na Skupštini, u kojima se definiraju način biranja i zadaci tajnika, kojeg do
tada Društvo nije imalo, a za čim se ukazala potreba.
Na slijedećem sastanku Upravnog odbora izabrana je tajnica Društva Anamarija Banić
i sistem administrator Domagoj Kralj.
Aktivnosti
Kao jedan od prioritetnih zadataka odreĎeno je ažuriranje i ujednačavanje baze
članova, kako one pri mrežnim stranicama HKD-u, tako i one pri DKZ-u, što je
podrazumijevalo i utvrĎivanje godine prvog upisa za svakog člana, a sukladno
odredbama Zakona o udrugama. Ažurirana baza sa svim potrebnim podacima već je u
rujnu 2007. dostavljena Uredu državne uprave.
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra i
Zadarske županije, za godinu 2008. i 2009. dostavljen je prijedlog rada DKZ, ali
nismo dobili nikakva financijska sredstva. Društvo se financira samo (od članarina).
Društvo je svoj rad usmjerilo prema organiziranju predavanja s namjerom
usavršavanja profesije. U cilju nam je poticanje i nastavak suradnje sa srodnim
službama (Matična služba Gradske knjižnice Zadar, Centar za stalno stručno
usavršavanje knjižničara pri NSK-u), obrazovnim institucijama (Odjel za
knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru), udrugama (Udruga studenata knjižničarstva u
Zadru „Ex libris“) i grupacijama (studenti), što je rezultiralo suorganizacijom nekoliko
predavanja i jednog skupa. U 2009. započelo se s predavanjem na temu iskustava u
radu nama dalekih knjižnica, koje će se, nakon pozitivnih povratnih informacija
nastaviti.
Održane radionice/predavanja/susreti:

- U suorganizaciji s Odjelom za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru organizirano
predavanje Marte Meštrović Deyrup sa sveučilišta Setton Hall (SAD) Informacijska
pismenost i promjena uloge knjižničara u visokoškolskim, narodnim i školskim
knjižnicama.
- Realiziran jednosatni susret i razgovor članova Društva s predsjednicom IFLA-e
C.Lux prilikom njenog posjeta Zadru prigodom održavanja 16.-te BOBCATSSS
konferencije.
- U suradnji s Matičnom službom Gradske knjižnice Zadar organizirana su predavanja:
-I.Stričević Pedagoški rad s djecom i mladima u knjižnici
-A.Horvat Vrijednosti knjižničarske profesije
-M.Mihalić Komunikacija unutar poslovnog sustava – knjižnice i korisnici
-A.Barbarić Osnovna načela online knjižničnih kataloga
-Ž.Butorac, V.Čelić-Tica Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje i
logo-biblioterapija.
- Organizirano predavanje I.Pažur Vojvodić Kineske knjižnice – Nacionalna knjižnica,
Glavna knjižnica u Pekingu i Knjižnica u Nanjingu .
- Suorganizacija skupa Dani mladih knjižničara (18. i 19. travnja 2008.) zajedno s
Udrugom studenata knjižničarstva Ex libris i Odjelom za knjižničarstvo na temu
projekta Pitajte knjižničare.
1.dan - predstavljanje HČD-a, DKZ-a i Udruge studenata s prezentacijom
studentskih izlaganja i raspravom, te izlaganje na temu iskustva u radu pri čemu
su članovi Društva predstavili rad pojedinih službi i usluga u svojim knjižnicama
(Knjižnica HAZU-Lj.Ugrinić, Knjižnica Sali-A.Mihić, MeĎuknjižnična posudba
IFLA-Hrvatska Znanstvena knjižnica Zadar-Ž.Aleksić, Knjižnica Opće bolniceR.Nezirović)
2. dan - izlaganja knjižničara uključenih u projekt Pitajte knjižničare s
videokonferencijskom vezom sa studentima Odsjeka za informacijske znanosti
Sveučilišta u Osijeku, rasprava o etičkoj strani Projekta.
Održana je dvodnevna promotivna prodaja knjiga knjižara Zadarske županije.
Jedna od stalnih aktivnosti Društva je osvježavanje mrežnih stranica aktualnim
temama iz struke – obavijestima o dogaĎajima, pozivima na skupove i sl., a takoĎer i
obavješćivanje članova Društva elektroničkom poštom o predavanjima, pozivima za
sudjelovanjem u pisanju članaka za Novosti, sudjelovanju u raspravama na stranicama
HKD-a itd.
Osobita se pažnja posvećuje voĎenju arhive Društva, papirnate i elektroničke.
Društvo je održalo sastanke predsjedništva (1), Upravnog (3) i Nadzornog odbora (1),
te glasovanje članova Društva elektroničkom poštom (1). Mnoštvo je dogovora
Upravnog odbora o poslovima i aktivnostima Društva elektroničkom poštom.
11. lipnja 2008. održana je redovna godišnja skupština Društva na kojoj je nakon
prihvaćenog Dnevnog reda podneseno Izvješće o radu DKZ-a i financijsko izvješće,
izabrana nova potpredsjednica, predloženi kandidati za rad u Sekcijama HKD-a,
izabrani delegati za 36. Skupštinu HKD-a, te pročitano izvješće s LIDA-e.

Predsjednica je redovito sudjelovala na sjednicama Glavnog odbora HKD-a i u
nekoliko navrata putem elektroničke pošte.
Društvo je bilo na raspolaganju za razne upite, kako od strane članova, tako i
nečlanova, kojima je davalo odgovore na pitanja, vezana uglavnom za način
školovanja knjižničara i napredovanje u struci.
Članovi Društva sudjeluju u radu Sekcija HKD-a, na skupovima s posterima i
izlaganjima, objavljuju članke u Vjesniku bibliotekara Hrvatske i izvješćuju iz broja u
broj u HKD Novostima.
Ove godine takoĎer se nastavlja održavanje skupa Dani studenata knjižničarstva
Informacijsko društvo – izazovi knjižničarske profesije u organizaciji studenata
knjižničarstva Sveučilišta u Zadru, Odjela za knjižničarstvo i Društva knjižničara
Zadar, na čijim pripremama smo radili i održavali sastanke.
Društvo planira izdati Vodič kroz knjižnice Zadarske županije, za kojeg je većina
materijala prikupljena.
TakoĎer je u planu prigodno obilježavanje obljetnice Društva.
Vera Vitori

