Poziv na Redovnu skupštinu Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Poštovane kolegice i kolege,
Redovna skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema održat će se u četvrtak, 7.
lipnja 2018. godine.
Mjesto održavanja: Čepin, Knjižnica CZK Čepin / Hotel Zelenkrov

Program:
9.30 – 10.00 sati – Okupljanje i prijava sudionika u Knjižnici CZK Čepin
10:00 pozdravne riječi domaćina i razgled knjižnice
10:30 posjet Crkvi Presvetog Trojstva
11:30 Skupština – Hotel Zelenkrov
13:30 ručak
Dnevni red
1. Otvaranje skupštine, pozdravne riječi predsjednice, domaćina i gostiju
2. Predstavljanje knjižnice domaćina
3. Pozvano predavanje: Profesionalni izazovi knjižničara u promjenjivim društvenim
uvjetima (prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić)
4. Izbor radnog predsjedništva, odbora za verifikaciju i zapisničara
5. Usvajanje zapisnika s prethodne skupštine
6. Prijedlog izmjena Statuta Društva
7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017.-oj godini, izvješće Nadzornog
odbora, izvješća Komisija DKSBS-a (Komisija za stručni rad, Komisija za statut i pravna
pitanja, Komisija za javno zagovaranje, Uređivački odbor web stranice i društvenih mreža)

8. Plan i program rada u 2018.-oj godini, slobodna mjesta u komisijama HKD-a
9. Izbor delegata za skupštinu HKD-a u Opatiji
10. Predstavljanje novog broja Knjižničarstva
11. Razno

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Statuta Društva knjižničara Slavonije, Baranje i
Srijema
Čl.1.
U čl. 7. mijenja se st. 2, tako da se iza riječi "obrazovanja" dodaju riječi "kulture i umjetnosti"
te glasi:
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području knjižničarstva, obrazovanja,
izdavaštva, stručnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja, kulture i umjetnosti.
Čl. 2
U čl. 8. mijenja se st. 1, tako da se iza podtočke 10. dodaje podtočka 11. "organiziranje
književno-nakladničkih manifestacija" te glasi:
Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:


poticanje osnivanja i razvitka raznih vrsta knjižnica na području svog djelovanja



širenje zanimanja za knjigu i knjižnice i podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne
i kulturne baštine



zastupanje i promicanje interesa knjižničnih djelatnika



organiziranje raznih oblika stalnog stručnog usavršavanja knjižničnih djelatnika



poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika



izdavanje stručnih publikacija sukladno zakonskim propisima koji uređuju izdavaštvo



praćenje, proučavanje i obrađivanje pitanja s područja knjižničarske struke i davanje
prijedloga za njeno unapređivanje



poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama



suradnja s knjižničarskim društvima na područja Republike Hrvatske, a osobito s
Hrvatskim knjižničarskim društvom s kojim je Društvo povezano kao savezom
knjižničarskih društava Republike Hrvatske



suradnja s udrugama i ustanovama iz srodnih djelatnosti i službi.



organiziranje književno-nakladničkih manifestacija

Podsjećamo da „pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su podmirili
svoje financijske obaveze prema Društvu zaključno s prethodnom kalendarskom godinom.“
Članarinu je moguće još uvijek i retroaktivno platiti. Jednako tako Vas molimo da na vrijeme
platite članarinu i za tekuću 2018. godinu.
Prenosimo i nekoliko obavijesti Hrvatskog knjižničarskog društva. Hrvatsko knjižničarsko
društvo upućuje informaciju o slobodnim mjestima u komisijama i radnim grupama HKD-a za
2018. godinu. Zainteresirane molimo prijaviti se tajnici DKSBS-a ili osobno prije početka
Skupštine, kako bismo mogli pripremiti prijedloge. Također, otvoreni su javni pozivi za
predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Eva Verona“, za dodjelu Kukuljevićeve povelje i
za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“. Pozivamo Vas na prijave i prijedloge.
Molimo sudionike da svoj dolazak na Skupštinu prijave tajnici Društva najkasnije do 4. lipnja
2018. na mspoljaric@gskos.hr, kako bismo na vrijeme priredili potvrde o sudjelovanju.
Potičite kolege na članstvo, aktivno se uključite u rad Društva i dođite na skupštinu.

Radujemo se susretu.
Srdačan pozdrav
Predsjednica DKSBS Marija Čačić

