
 

 

PLAN RADA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA SLAVONIJE,  

BARANJE I SRIJEMA ZA 2021. GODINU 
 

Ciljevi su Društva djelovanje na nacionalnom i kulturnom području knjige, knjižničarstva i 

informacijskih znanosti te svestrano unapređivanje i promicanje knjižničarske struke i 

knjižnične djelatnosti na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-

slavonske županije. 

 

Plan i program rada DKSBS-a za 2021. godinu izrađen je u skladu sa Statutom DKSBS-a te 

sadrži nastavak započetih aktivnosti u prethodnoj godini kao i planiranje te realizaciju novih. 

Sve aktivnosti uskladit će se s prihodima koji će se ostvariti dijelom iz članarine te sredstvima 

dobivenim temeljem prijava na natječaje za projekte dostupne neprofitnim organizacijama i 

udrugama.  

 

1. RAD UPRAVNIH i STRUČNIH TIJELA (redovna djelatnost) 

 

U 2021. godini, uz predsjednicu i tajnicu Društva, Upravni i Nadzorni odbor DKSBS-a djeluju 

u sastavu izabranom na  izbornoj skupštini DKSBS-a, održanoj u Đakovu 28. ožujka 2019. 

godine, do naredne izborne skupštine u Dalju, u 2021. godini. 

 

Upravni odbor 

Tijekom 2021. godine planiraju se održati 3 sjednice Upravnog odbora na kojima će se 

razmatrati izvješća o stručnom radu i financijskom poslovanju DKSBS-a, raspravljati i donositi 

odluke o planovima i programima rada, prijavama, natječajima i izvještajima za redovnu 

djelatnost i za posebne programe te organizirati izborna skupština Društva.  

Poticat će se rad na knjižničnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima te dokumentima 

DKSBS-a (smjernice, poslovnici…). 

 

Nadzorni odbor 

Vršit će nadzor nad upravljanjem i financijskim poslovanjem DKSBS-a te utvrditi posluje li 

Društvo u skladu sa zakonima, Statutom DKSBS-a i drugim aktima. Predsjednica Nadzornog 

odbora prisustvovat će sjednicama Upravnog odbora. 

 

Izborna skupština 

Sazvati izbornu Skupštinu kako bi članstvo izvijestili o radu u prethodnoj godini, ali i imenovali 

nova tijela upravljanja. 

U 2020. godini DKSBS-a je planiralo svečano obilježiti 45. obljetnicu rada. Zbog pandemije 

Covid-19 bilo je moguće samo djelomično radno obilježavanje, a svečani dio proslave 

rođendana odgođen je za izbornu skupštinu u Dalju, 2021. godine, za koju su sredstva i promo 

materijali već osigurani tijekom 2020. godine. Na skupštini će biti dodijeljena Povelja Marija 

Malbaša. 

 

Rad u HKD-u 

Predsjednica će sudjelovati na sjednicama Glavnog odbora HKD-a. 



 

 

Članovi će Društva aktivno sudjelovati u radu sekcija, komisija i radnih grupa HKD-a, na 

Skupštinama HKD-a te na stručnim skupovima. 

 

2. ČLANSTVO 

 

Redovito ažurirati baze podataka članova. 

Animirati knjižničare na članstvo u Društvu, a postojeće članove na aktivniji rad u Društvu. 

Surađivati sa studijem informatologije u Osijeku kako bismo u rad uključili i studente. 

 

3. ČASOPIS KNJIŽNIČARSTVO 

 

Poticati članove DKSBS-a  na objavljivanje radova u stručnom časopisu Knjižničarstvo i  

brinuti o kontinuitetu njegova izlaženja što doprinosi knjižničarskim kompetencijama i 

napredovanjima u stručnim zvanjima.  

 

4. STRUČNI SKUPOVI 

 

Poticati organizaciju stručnih skupova, predavanja ili radionica koji bi okupljali članove 

Društva i goste u suradnji s drugim ustanovama, HKD-om ili drugim srodnim ustanovama. 

Uključivati Društvo u raznovrsne kampanje i projekte te na taj način omogućiti članstvu stalno 

stručno usavršavanje. 

 

a) Organizacija 4. okruglog stola: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskoga 

prostora: u digitalnom okruženju!  –  rujan 2021. (zbog pandemije Covid-19 prebačen 

iz 2020. u 2021. godinu kako bi se fizički održao. Promo materijali i sredstva djelomično 

osigurani te će se prijavljivati na natječaje 2021. godine) 

b) Suradnja s Odsjekom za informacijske znanosti u projektu o Alzheimerovoj bolesti i 

demenciji. 

c) Radionice „Knjižnice za 21. stoljeće“ 

d) Tijekom godine intenzivirati suradnju sa svim knjižnicama na području djelovanja i 

pozvati na stručna izlaganja, prezentaciju radova sa skupova, gostujućih izložbi, 

primjera dobre prakse i sl. 

e) Suradnja s Američkim kutkom u GISKO 

f) Sudjelovanje članova Društva na Danima Balinta Vujkova u Subotici 

 

5. STRUČNA PUTOVANJA 

 

Nepovoljna epidemiološka situacija u 2020. godini uvjetovala je nemogućnost organizacije 

stručnih putovanja. Ukoliko se prilike promijene i u skladu s financijskim mogućnostima, u 

suradnji s Austrijskom čitaonicom, planirati tijekom godine organizirati stručno putovanje u 

Austriju i  posjet kulturnim sadržajima koji su u ponudi.  

 

 

 

 



 

 

6. MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA  

 

Planira se nastavak svih dosada uhodanih suradnji (matične i ostale knjižnice, HKD, studiji 

knjižničarstva, baštinske ustanove i ustanove u kulturi, itd.). Također se planira suradnja s 

drugim regionalnim društvima i nastavak međunarodne suradnje DKSBS-a s knjižničarskim 

udruženjima iz regije. Sukladno interesima i financijskim mogućnostima, nastavit će se 

sudjelovanje na afirmiranim međunarodnim knjižničarskim aktivnostima. 

 

7. PRIJAVE NA NATJEČAJE 

 

Kontinuirana prijava redovne djelatnosti i programa i projekata Društva na natječaje gradova i 

županija na području djelovanja Društva te osmišljavanje projekata za prijavu na ostale 

natječaje (Ministarstvo kulture RH, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, velike tvrtke 

i sl.). 

 

8. RAD NA VODIČU KROZ KNJIŽNICE DRUŠTVA 

 

Sukladno Planu rada, 2020. godine je na mrežnim stranicama Društva objavljen e-vodič (popis 

knjižnica s poveznicama na mrežne stranice knjižnica) na području djelovanja Društva. Naredni 

bi korak bio priprema tiskanog oblika za koji je potrebno pripremiti obrazac kojim će se 

prikupiti potrebni podatci te ga proslijediti knjižnicama na području djelovanja, a kada se 

osiguraju potrebna sredstva, objaviti i promovirati tiskano izdanje. 

 

9. OSTALO 

  

Predlagati istaknute pojedince, članove Društva, kao i knjižnice za strukovne nagrade. 

O svim događanjima Društva tijekom 2021. godine članovi će i nadalje biti obaviješteni putem 

elektroničke pošte, redovitim postavljanjem obavijesti na mrežne stranice Društva te  objavama 

na stranici Facebook-a. 

 

 

U Osijeku, 20. prosinca  2020. god.          Plan rada sastavila:             

     
Marija Čačić 

         Predsjednica DKSBS-a 

 


