Izvješće predsjednika o radu Društva knjižničara Zadar
za izvještajno razdoblje od siječnja do rujna 2020.

Društvo knjižničara Zadar u 2020. godini broji 25 aktivnih članova. Tijekom tekuće godine održan
je jedan sastanak članova Društva knjižničara Zadar 6. ožujka 2020. a kojem he utvrđeno je
financijsko stanje Društva te je predstavljen plan i program rada Društva za 2020.-u godinu. Kolega
Mladen Masar upoznao je članstvo s pripremama HKD-a za jesensku skupštinu i 80. godišnjicu
HKD-a, kolegica Vera Vitori održala je kraće izlaganje na temu Predmetna obrada na području
glazbe (izvješće sa stručnog skupa održanog u studenom 2019. godine) te je na posljetku predstavljen
plan i organizacija studijskog putovanja DKZ-a u Rim predviđeno za jesen 2020. godine.
Ubrzo nakon održanog sastanka, zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane virusom
COVID-19 u Hrvatskoj i svijetu, iz sigurnosno zdravstvenih razloga Društvo se nije više sastajalo.
Odgođene su planirane aktivnosti Društva za tekuću godinu (kolokviji, izlaganja, predavanja...).
Priprema i organizacija studijskog putovanja u Rim su obustavljeni i odgođeni za vrijeme kad
epidemiološka situacija to bude dozvoljavala.
U proteklom razdoblju izdano je nekoliko potvrda članovima DKZ-a u svrhu mogućnosti
ostvarenja besplatnog upisa u Gradsku knjižnicu Zadar, Znanstvenu knjižnicu Zadar i Čitaonicu
Državnog arhiva u Zadru.
Povodom apliciranja i izbora u viša stručna zvanja, Društvo knjižničara je izdalo dvije potvrde o
članstvu u Društvu. Iz Gradske knjižnice Zadar kolegica Vera Vitori napredovala je u zvanje višeg
knjižničara, a Milko Belevski stekao je zvanje knjižničarskog savjetnika.

Milko Belevski, predsjednik Društva knjižničara Zadar, tijekom 2020.g. je u više navrata aktivno
sudjelovao u radu tijela HKD-a:
•

27. veljače - 14. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a (usvajanje Financijskog
izvješća HKD-a za 2019. godinu)

•

17-18. ožujka - 15. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a (imenovanje članova
Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva)

•

31. ožujka - elektronička sjednica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga
knjižničarskog društva (konstituirajuća sjednica, izbor predsjednika, utvrđivanje i objava
javnog poziva za predlaganje kandidata)

•

8. lipnja - 16. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a
Aktivnosti: izvješće predsjednice HKD-a nastavno na aktivnosti HKD-a u kontekstu
COVID-19, izrada tematskog portala Knjižnice u doba COVID-19, razvoj digitalnih
usluga HKD-a i organizacija besplatnih sastanaka na daljinu za cijelu knjižničnu
zajednicu, usvajanje novih termina održavanja ili odluka o otkazivanju stručnih skupova i
programa, usvajanje prijedloga tema 45. izborne skupštine HKD-a i mjesta održavanja,
imenovanje članova Povjerenstava za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ i obilježavanje
Dana hrvatskih knjižnica, objava Poziva na dostavu kandidatura za slobodna mjesta u
Uredništvu HKD-a, dopuna Povjerenstva za obilježavanje 80-obljetnice HKD-a,
kandidiranje članova regionalnih društava u radna i stručna tijela HKD-a, prikupljanju
kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje i nagrade Eva Verona...

•

9. srpnja - elektronička sjednica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga
knjižničarskog društva.
Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskog
knjižničarskog društva, a u skladu s Pravilnikom o postupku predlaganja i radu
predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva te nakon stručnog razmatranja, javnim
glasovanjem na online sjednici jednoglasno se predlaže da se dr. sc. Dijanu Machala
imenuje novom predsjednicom Hrvatskog knjižničarskog društva. Prijedlog je prihvaćen.

•

25. kolovoza - 17. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a.
Aktivnosti: suglasnost i objava javnog natječaja za prijam na radno mjesto Administrativni
tajnik u Tajništvu administrativne službe HKD-a

•

4.-7. rujna 2020. - 18. elektronička sjednica Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog
društva
Aktivnosti: usvajanje Dnevnog reda 45. Izborne skupštine HKD-a (Zagreb, NSK, 8
listopada 2020.) i prihvaćanje izvještaja Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“.
Dobitnici Nagrade „Eva Verona“ na 45. skupštini HKD-a su: Ivana Čadovska (prijedlog
Zagrebačkog knjižničarskog društva), Dragana Koljenik (prijedlog Komisije za
informacijske tehnologije Hrvatskoga knjižničarskog društva), Lorena Martinić (prijedlog
Zagrebačkog knjižničarskog društva) i Dora Rubinić (prijedlog Sveučilišne knjižnice
Rijeka). Nagrada „Eva Verona“ dodjeljuje se mladim knjižničarima (ne starijim od 35
godina), članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu,
inovacije i promicanje knjižničarske struke.

U Zadru, 7. rujna 2020.
Milko Belevski
predsjednik Društva knjižničara Zadar

