Izvješće predsjednika o radu Društva knjižničara Zadar
za izvještajno razdoblje od 16. rujna 2020. do 15. rujna 2021.

Društvo knjižničara Zadar u 2021. godini broji 26 aktivnih članova. Tijekom razdoblja od
prošlogodišnje Skupštine, održane u rujnu 2020. godine, do danas Društvo se i dalje nije sastajalo u
fizičkom obliku iz sigurnosno – zdravstvenih razloga uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Sve
aktivnosti društva (promocije, predavanja, obavijesti članovima...) odvijale su se u virtualnom obliku
putem mrežne stranice DKZ-a te YouTube kanala i Zoom platforme prilikom organizacije promocije
knjiga i izlaganja.
Tijekom 2021. godine izdano je više potvrda članovim DKZ-a radi ostvarenja besplatnog upisa u
Gradsku knjižnicu Zadar, Znanstvenu knjižnicu Zadar i Čitaonicu Državnog arhiva u Zadru.
Raniji plan, organizacija studijskog putovanja članova DKZ-a u Rim iz 2020. godine je i dalje
obustavljen do daljnjeg. Nadamo realizaciji ove ideje u dogledno vrijeme kad epidemiološka situacija
to bude dozvoljavala.
Nakon održane redovne godišnje Skupštine DKZ-a u rujnu 2020. godine, u listopadu je održana
45. Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva koju je aktivno pratio u virtualnom obliku znatan broj
naših članova i kolega knjižničara s područja Zadra.

Aktivnosti i organizacija događanja:


11. studenog 2020. – povodom Dana hrvatskih knjižnica, gradonačelnik Grada Zadra Branko
Dukić sa suradnicima primio je u Gradskoj vijećnici zadarske knjižničare, predstavnike
školskih knjižnica, Gradske i Znanstvene knjižnice te Društva knjižničara Zadar. Ovim
susretom istaknuta je važnost zadarskih knjižnica te se gradonačelnik ujedno zahvalio svim
knjižničarima na predanom radu i razvoju knjižnične djelatnosti.



3. prosinca 2020. – održano je virtualno predstavljanje knjige „Knjižnična arhitektura“. Knjigu
su predstavile autorice Tatjana Aparac-Jelušić i Sanjica Faletar Tanacković, recenzentica
Kornelija Petr Balog te urednica knjige Nives Tomašević putem Zoom aplikacije te YouTube
kanala Gradske knjižnice Zadar. Organizatori događanja bili su: Društvo knjižničara Zadar,
Gradska knjižnica Zadar, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Naklada
Ljevak.



9. ožujka 2021. – održano je virtualno predstavljanje knjige „Narodne knjižnice u tranziciji –
sociološki aspekti“. Knjigu su predstavile autorica Dijana Sabolović-Krajina i kolegica
Martina Dragija Ivanović putem YouTube kanala Gradske knjižnice Zadar. Organizatori
događanja bili su: Društvo knjižničara Zadar, Gradska knjižnica Zadar, Odjel za informacijske
znanosti Sveučilišta u Zadru.



17. ožujka 2021. – predsjednik DKZ-a Milko Belevski aktivno je sudjelovao na okruglom
stolu „Uloga profesionalnih udruga u studentskom životu“ u organizaciji Odjel za
informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru putem njihovog Zoom i YouTube kanala.



5. svibnja 2021. – održan je virtualni susret na engleskom jeziku „Arlington Public Library
(USA) & COVID 19“ s Diane Kresh, ravnateljicom knjižnice u Arlingtonu (Virginia,
Washington DC) u organizaciji Društva knjižničara Zadar, Američkog kutka Gradske
knjižnice Zadar i Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru putem YouTube kanala
Gradske knjižnice Zadar.

Društvo knjižničara Zadar pratilo je i promoviralo na svojim mrežnim stranicama aktivnosti
Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, virtualna Zoom predavanja:


16. veljače 2021. – Podne manje kvarat: utorkom o otvorenoj znanosti: „Kako otvorenost
pridonosi znanosti? Sve što ste htjeli pitati o otvorenoj znanosti, a niste imali priliku“
(predavači Bojan Macan i Jadranka Stojanovski)



23. veljače 2021. - Podne manje kvarat: utorkom o otvorenoj znanosti: „Smijem li i zašto je
dobro pohraniti svoj rad u repozitorij?? Autorsko-pravna pitanja i otvorena znanost“
(predavači Bojan Macan i Iva Melinščak Zlodi)



9. ožujka 2021. - Podne manje kvarat: utorkom o otvorenoj znanosti: "Mitovi i zablude o
znanstvenoj publicistici" (predavači Lea Škorić i Jadranka Stojanovski)



23. ožujka 2021. - Podne manje kvarat: utorkom o otvorenoj znanosti: "Otvoreni recenzijski
postupak – koristi i izazovi" (predavači Ivana Hebrang Grgić i Jadranka Stojanovski)



27. svibnja 2021. – Virtualno predstavljanje knjige „Medijska i informacijska pismenost:
dizajn učenja za digitalno doba“ (razgovor o knjizi Emir Vejzović, Mario Hilbert i Martina
Dragija Ivanović).

Milko Belevski, predsjednik Društva knjižničara Zadar od rujna 2020. do rujna 2021. godine
aktivno je sudjelovao u radu kao član Glavnog odbora HKD-a:


24.-25. rujna 2020. – 19. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a (usvajanje
zapisnika ranijih sjednica, izvješća o radu: Stručnog odbora, Odbora za nakladničku
djelatnost HKD-a, Članova HKD-a u sekcijama IFLA-e, Etičkog povjerenstva, Nadzornog
odbora i drugo)



28.-29. rujna 2020. – 20. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a (usvajanje
Prijedloga Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a 2020.



9. listopada 2020. – 1. konstituirajuća elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a
2020.-2022. (izbor potpredsjednika, stručnog tajnika, blagajnika HKD-a, suglasnost za
odluku o izboru NSK za nagradu „Knjižnica godine“ 2020.)



23. veljače 2021. – 2. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a (rezultati projektnih
natječaja HKD-a, komentari Stručnog odbora HKD-a na pravilnike upućene na esavjetovanje: Pravilnik o matičnoj djelatnosti i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, imenovanje glavnih urednika HKD-a, članova
Inventurnih komisija i članova Povjerenstva za dodjelu priznanja “Knjižnica godine”i u
mandatu 2020. – 2022, usvajanje prijedloga članova programskog i organizacijskog
odbora 17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica...)



24.-25. veljače 2021. - 3. elektronička sjednica Glavnog odbora HKD-a (usvajanje
Financijskog izvješća HKD-a za 2020.)

U Zadru, 15. rujna 2021.
Milko Belevski
predsjednik Društva knjižničara Zadar

