
 

 

 

Osijek, 9. rujna 2020. 

 

POZDRAVNE RIJEČI PREDSJEDNICE DRUŠTVA KNJIŽNIČARA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA 

UOČI PRVE VIRTUALNE SKUPŠTINE DRUŠTVA KNJIŽNIČARA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA  

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji! 

Poznato vam je kako smo 45. obljetnicu rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

namjeravali proslaviti na izvještajnoj skupštini u Dalju, još 21. svibnja, ali nas je epidemija Covida-19 

spriječila i bitno utjecala na naše daljnje aktivnosti. 

Osim što će ova godina ostati zapamćena po nevjerojatnim okolnostima kojima svakodnevno 

svjedočimo, mi ćemo ju pamtiti i po turbulencijama koje su iste nama prouzročile. Naime, u godini u 

kojoj smo se prijavljivali na natječaje Ministarstva kulture RH, županija i gradova na našem području 

djelovanja te osigurali sredstva za sve programe (u skladu s Planom rada): skupštinu, 4. okrugli stol: 

Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskoga prostora: u digitalnom okruženju!, Radionice 

„Knjižnice za 21. stoljeće“ (Mirjana Nešić: „Novi mediji u bibliotekama“) u Đakovu… zbog inozemnih 

gostiju-sudionika  – sve smo morali, nažalost, otkazati. 

U kojem god obliku realizirali našu izvještajnu skupštinu, ostaje žaljenje zbog neobilježavanja 45. 

obljetnice rada, ali ni to ne otpisujemo zauvijek već odgađamo za narednu godinu kako bismo se mogli 

okupiti u što većem broju i kako bi nam se mogli pridružiti naše drage, starije i iskusnije kolegice i 

kolege, naši veterani, umirovljenici, oni koji su stvarali Društvo i kojima smo zahvalni na svemu što su 

učinili kako bismo mi danas nastavili na njihovim zasadama. Nagodinu je, u svibnju, 70. obljetnica od 

osnutka Povjereništva HKD-a s prvom predsjednicom Marijom Malbašom te je to, ponovo, prilika 

okupiti se i obilježiti i tu i, sa zakašnjenjem, ovogodišnju obljetnicu 45. godine rada našega regionalnoga 

Društva, koje se tijekom tih godina mijenjalo i razvijalo. 

No, kako god bilo, sve vas srdačno pozdravljam, drage kolegice i kolege i u svoje osobno ime i uime 

Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema. Obzirom na okolnosti organizacije, nemamo gostiju i 

skupštinu smo „ogoljeli“ na puku formalnost izjašnjavanja članova o točkama Dnevnog reda. 

Unatoč i usprkos tomu, ne gubimo nadu niti želju za što skorijim fizičkim susretom koji smo samo 

odgodili za epidemiološki sigurna vremena.  

Bilo bi lijepo kada bi članovi, u međuvremenu, posegnuli za našom Spomenicom i podsjetili se nekih 

lijepih trenutaka tijekom tog proteka vremena. Osobno, što ju više čitam, još sam ponosnija biti dijelom 

ovoga Društva. 



 

 

Ako bih vam govorila o postignućima u proteklom razdoblju, poslije našeg lijepog druženja u predivnom 

Đakovu, naglasak bih stavila na financijsku stabilnost, zahvaljujući dobro osmišljenoj programskoj 

djelatnosti iskazanoj u Planu i programu rada za 2020. godinu, od koje smo sada morali odustati pa 

sve, pomalo, postaje apsurdnim, no prilagodit ćemo se datostima trenutka i nastaviti onako kako 

okolnosti budu dopuštale. 

Iskoristila bih još trenutak i zahvalila svima koji su aktivno doprinosili radu Društva u proteklom 

periodu: Upravnom i Nadzornom odboru te svim članovima koji volonterski pomažu pri realizaciji svake 

aktivnosti. Posebno bih zahvalila Uredništvu Knjižničarstva  koje je od 2019. godine uključeno u Hrčak 

: portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, a od lipnja 2020. brojeve časopisa Knjižničarstva 

objavljene u elektroničkoj inačici možete prelistati u ISSUU obliku. Još bih iz programske djelatnosti 

izdvojila našu 1. Bibliociklijadu čiji je ovogodišnji nastavak odgodila epidemija. 

Pozivam vas da se u što većem broju odazovete našoj prvoj virtualnoj skupštini od četvrtka, 10. rujna 

2020. godine, s početkom u 10.00 sati do petka, 11. rujna 2020. zaključno u 20.00 sati. Poveznicu 

ćete dobiti pravovremeno u četvrtak, što je simbolički čin otvaranja naše skupštine.  

S nadom da ćemo se što prije sresti na nekom od željenih programa, srdačno vas pozdravljam i želim 

vam sve najbolje i u osobnim i profesionalnim životima! 

Vaša predsjednica 

Marija Čačić, mag.bibl.et mag.educ.philol.croat. 
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