
 

 
 

 

 

Izvješće za razdoblje od lipnja 2015. do lipnja 2016.  

 

 

 

Izborna skupština održana 29. lipnja 2015. bila je prekinuta. Održana je nakon ljetnje stanke 16. 

rujna. Na Skupštini je prihvaćen prijedlog Statuta Društva pa je Društvo na vrijeme (u zakonskom 

roku s obzirom na izmjene Zakona o udrugama) predalo Statut u Ured državne uprave na ovjeru.  

 

Postupak ovjere potrajao je, te je Statut konačno potvrđen u travnju 2016. U razdoblju do ovjere 

Statuta održan je manji broj stručnih aktivnosti, ali bilo je mnogo administrativnih. Tajnik Društva 

Ante Kolanović u nekoliko je navrata odlazio u Ured državne uprave.  

 

Nakon što je Društvo napustila dosadašnja računovođa Ljubica Čolak zamijenila ju je Dora Lisica. 

Financijski dokumenti potrebni za registraciju Društva uredno su i u roku predani u FINA-u.  

Za tekuću (2016.) godinu nismo do sada prikupljali članarinu, budući da nismo do svibnja znali što 

je s registracijom Društva.  

 

U studenom 2015. je na Sveučilištu održan 7. stručni kolokvij Društva gdje su kolegice Gorica 

Lovrić i Dora Rubinić prezentirale iskustva iz španjoske knjižnice Deusto u Bilbau (Lovrić) i 

švedske knjižnice Boras (Rubinić).  

 

Webmaster Društva knjižničara Zadar odlučio je ustupiti izvorni kod svojega programa za 

međuknjižničnu posudbu preko mrežnih stranica Društva.  

 

Početkom ožujka 2016. organiziran je posjet Hrvatskom državnom arhivu u Zadru gdje su nam 

kolege iz Arhiva predvođeni knjižničarskom savjetnicom prezentirali dijelić bogate građe koju 

Arhiv čuva.  

 

Prije tjedana dana upućeni su dopisi ravnatelju Znanstvene knjižnice i ravnateljici Gradske 

knjižnice s molbom za besplatan upis članova Društva knjižničara Zadar u te dvije najveće zadarske 

knjižnice. Gradska knjižnica odgovorila je potvrdno, a odgovor Znanstvene knjižnice još se čeka.  

 

U proteklom izvještajnom razdoblju izdano je osam potvrda o članstvu u Društvu. Potvrde su 

korištene za aplikacije članova u viša stručna zvanja. Nekoliko zadarskih knjižničara napredovalo 

je. Ranije smo izvijestili o napretku kolegice Marine Maruna iz Knjižnice Arheološkog muzeja i 

kolege Milka Belevskog iz Gradske knjižnice Zadar koji su postigli zvanje viših  knjižničara. Isto 

zvanje, u međuvremenu postgile su Nada Radman i Helena Novak Penga iz Gradske knjižnice 

Zadar.  

 

Što se tiče sudjelovanja u GO HKD-a, Mladen Masar je prvi put sudjelovao na GO HKD u srpnju 

(7. sjednica) i prosincu 2015 (8. sjednica). Deveta sjednica GO HKD održana je u veljači. Deseta 

sjednica održana je elektroničkim putem u svibnju.  

 

Najvažnija je bila sjednica održana u veljači kada su određeni Organizacijski i Programski odbor 

41. skupštine HKD-a, formulirani i objavljeni Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu 



priznanja „Knjižnica godine“, prijedlog članova Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica 

godine“, Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu „Kukuljevićeve povelje“ i prijedlog 

članova Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje „Kukuljevićeve povelje“, Javni poziv na 

predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Eva Verona“ i prijedlog članova Ocjenjivačkog odbora 

za dodjelu nagrade „Eva Verona“ te Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika 

Hrvatskoga knjižničarskog društva i prijedlog članova Povjerenstva za predlaganje predsjednika 

Hrvatskoga knjižničarskog društva.   

Planirana je Skupština HKD-a 2016. u Šibeniku tj. Primoštenu, a ovih dana očekuje se poziv za 

sljedeći Glavni odbor gdje bi se dogovorili detalji oko Skupštine.  

 

Nakon poziva za ovu redovnu Skuštinu stigla su dva prijedloga za imenovanje članova zadarskog 

Društva knjižničara u komisijama i radnim grupama HKD-a. Kolegica Vera Vitori bit će predložena 

za članicu za opremanje i zgradnju knjižnica, a kolegica Martina Dragija Ivanović prijavila se za 

Komisiju za teoriju i znanstveni rad.  

 

Održava se baza korisnika kako bi bila ažurna. Trenutno brojimo 31 člana.  

 

 

Izvješće sastavio  

Predsjednik Društva knjižničara Zadar  

Mladen Masar  

 


