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DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA 

Europska avenija 24 

31000 Osijek 

OPISNO GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DKSBS-a 

U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. 

 

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema broji 197 članova – 99 člana narodnih knjižnica, 13 

specijalnih, 25 visokoškolskih, 22 osnovnoškolskih, 8 srednjoškolskih, 11 ostalih (profesori Odsjeka za 

informacijske znanosti) i 19 umirovljenika. Uplaćeno je ukupno 105 članarina (72 članarine za 2020. 

godinu, 31 za 2019. godinu, 2 članarine za 2021. godinu). Prema Statutu, umirovljeni knjižnični 

djelatnici, iako to mogu, nisu obvezni plaćati članarinu i nemaju prava odlučivanja na Skupštini.  

Upravni odbor, izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja, održao je 3 sjednice (18. veljače, 20.-

22. travnja (elektronskim putem) i 25. kolovoza 2020.) na kojima se razmatrala problematika važna za 

rad Društva: plan i program Društva, financijsko izvješće, članstvo i članarine,  časopis Knjižničarstvo 

te planirane, ali odgođene aktivnosti uvjetovane globalnom pandemijom.  

Predsjednica je sudjelovala na sjednicama Glavnog odbora HKD-a : 1. konstituirajuća sjednica GO (9. 

listopada 2020.), 20. elektronička sjednica (28.-29. rujna 2020.), 19. elektronička sjednica (24.-25. rujna 

2020.), 18. el. sjednica (4.-7. rujna 2020.), 17. el. sjednica (25. kolovoza 2020.), 16. el. sjednica (8. lipnja 

2020.), 15. el. sjednica (17.-18. ožujke 2020), 14. el. sjednica (25.-27. veljače 2020.). 

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, aktivnosti planirane 

Programom rada za 2020. godinu su se odgađale (skupština, okrugli stol o zavičajnim zbirkama, 

bibliociklijada Osijek-Bilje, gostujuća predavanja u Đakovu i drugo).  

Kako se situacija tijekom 2020. godine nije poboljšavala, a epidemiološke su se mjere sve više 

pooštravale, članovi Upravnog odbora DKSBS je na svojoj 5. sjednici održanoj 25.8.2020 su se složili 

kako je najsigurnije rješenje bilo odgoditi sva događanja i održati samo radni dio skupštine virtualnim 

putem (preko Zoom-a ili na drugi način). Za 2021. godinu odgođeno je sljedeće: svečani dio 

obilježavanja 45. rođendana DKSBS-a (u sklopu iduće izborne skupštine) i okrugli stol o zavičajnim 

zbirkama (za čije su realizacije osigurana sredstva i sve je pripremljeno). Stručna predavanja će se 

također održati nekom drugom prilikom.      

Redovna izvještajna skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema organizirana je virtualno 

od četvrtaka, 10. rujna 2020. godine s početkom u 10.00 sati do 11. rujna 2020. u 20.00 sati. Putem 

google obrasca članovi su se izjašnjavali o pojedinoj točki dnevnog reda. Zapisnik je dostupan na 

stranicama Društva.  
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Društvo je dio programa preselili u virtualno okruženje. 

Izrađen je online Vodič po knjižnicama Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijem (dostupan na 

http://www.dksb.hr/knjiznice/  ), s popisima knjižnica i poveznicama na internet stranice knjižnica.  Za 

realizaciju online izdanja u pdf-u/wordpressu i tiskane inačice nije bilo financijskih sredstava. 

U listopadu su na stranicama Društva objavljene digitalizirane spomenice: Rad Društva  

bibliotekara Slavonije i Baranje : 1975-1985. / [urednik Danka Vidović] 

(https://issuu.com/dksbs/docs/rad_dksbs_1975-1985 ) i Spomenica Društva knjižničara 

Slavonije i Baranje: 1975.-2005. / [urednica Marina Vinaj]  

(https://issuu.com/dksbs/docs/spomenica_dksbs_1975-2005 ). Osigurana su autorska prava za 

javno objavljivanje. Arhivirani primjerci publikacije su prijavljeni i dostupni i na mrežnim 

stranicama Digitalnih zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 

Objavljen je novi broj časopisa Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

za godinu 23 broj 2(2019)  i za godinu 24, broj 1(2020). Knjižničarstvo je sada dostupno i putem portala 

Hrčak.   

Članovi su Društva tijekom 2020. godine prisustvovali, često i sa izlaganjima, na svim značajnim 

knjižničarskim skupovima u Republici Hrvatskoj koji su se održavali u virtualnom okruženju.   

Predsjednica Društva Marija Čačić predstavila je rad Društva na  2. Županijskom stručnom skupu 

stručnih suradnika knjižničara srednjih škola Osječko-baranjske županije koji se održao 31. siječnja 

2020. godine. 

Predsjednica Društva Marija Čačić održala je 8. listopada 2020. godine izlaganje 45. obljetnica rada 

Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema na virtualnoj konferenciji 45. skupštini Hrvatskoga 

knjižničarskog društva Knjižnice u doba krize. Rad će biti objavljen n Vjesniku bibliotekara Hrvatske 

64, 1(2021). U zborniku radova Prvih dvadeset 21. stoljeća u knjižničarstvu (Beli Manastir, 2020.) 

objavljen je rad Marije Čačić pod naslovom Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.  

Članovi su bili delegati (9) na 45. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva koja se održala 

elektroničkim putem od 7. do 10. listopada 2020. godine. 12 je članova ispred Društva bilo predloženo 

za slobodna mjesta u Komisijama pri HKD-u.  

Internetske stranice Društva i Facebook redovito su dopunjavali s informacijama o događanjima u 

Društvu kolege Tihomir Dunđerović i Srđan Lukačević. 

Pisane su prijave na natječaje Županije osječko-baranjske (4) i Grada Đakova (1). Zbog izvanrednih 

okolnosti, Županija je povukla objavljeni javni poziv, a Grad Đakovo nije realizirano uplatu, dok su 

sredstva prenamijenili. Poslana su izvješća o programima za koja su odobrena sredstva Ministarstva 

kulture, a koja će biti u potpunosti biti realizirana u 2021. godini.  

Knjigovodstvo od 1.1.2020. vodi Fina. Obračunavala se mjesečna naknada u iznosu 250 kn (s 

PDV-om), što je bilo povoljnije u odnosu na ranije usluge. Promijenjen je i poslovni račun, iz 

http://www.dksb.hr/knjiznice/
https://issuu.com/dksbs/docs/rad_dksbs_1975-1985
https://issuu.com/dksbs/docs/spomenica_dksbs_1975-2005
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Addiko banke u Privrednu banku Zagreb, gdje je za vođenje računa za neprofitne organizacije 

uključeno digitalno bankarstvo, a po povoljnijoj cijeni. 

U zvanje višeg knjižničara napredovala je Ljiljana Krpeljević. 

U zvanje stručni suradnik knjižničar savjetnik napredovala je Anita Drenjančević. 

 

 

U Osijeku, 1. veljače 2021. 

 

Tajnica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema  

Marijana Špoljarić Kizivat 

Predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

 Marija Čačić 

                                                                                                                                       


