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OPISNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DKSBS-a
U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema broji 214 članova, od toga, 103 člana iz
narodnih knjižnica, 13 članova iz specijalnih, 28 iz visokoškolskih, 25 iz osnovnoškolskih, 12 iz
srednjoškolskih, 11 ostalih članova (profesori Odsjeka za informacijske znanosti) i 22
umirovljenika. Uplaćeno je ukupno 119 članarina (15 za 2020., 101 članarina za 2021., 3
članarine za 2022. godinu). Prema Statutu, umirovljeni knjižnični djelatnici, iako to mogu, nisu
obvezni plaćati članarinu i nemaju prava odlučivanja na Skupštini.
Tijekom 2021. godine Upravni odbor, izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja održao
je 4 sjednice (23. veljače, 26. ožujka, 7. srpnja i 23. studenoga) na kojima se razmatrala
problematika važna za rad Društva: plan i program Društva, financijsko izvješće, članstvo i
članarine, časopis Knjižničarstvo te planirane, ali i odgođene aktivnosti uvjetovane globalnom
pandemijom.
Izborna skupština Društva održana je 10. lipnja 2021. godine u Dalju. Tom su prilikom članovi
Društva proslavili su 45. obljetnicu osnutka Društva (koji nisu mogli proslaviti 2020. godine
zbog okolnosti povezanih s pandemijom koronavirusa) i 70. godinu od osnutka Povjereništva
Hrvatskog knjižničarskog društva u Osijeku, prvog oblika organiziranog djelovanja knjižničara
na području Slavonije, Baranje i Srijema. Marija Čačić, dosadašnja predsjednica, predavanjem
pod naslovom Povijesne crtice o radu društva predstavila je djelovanje Društva, a kao
podsjetnik na prošla vremena prikazana je prezentacija s fotografijama iz arhive Društva. Na
Skupštini izabrana je nova predsjednica Društva Tihonija Zovko. Izmijenjen je i dopunjen Statut
Društva te dodijeljena povelja "Marija Malbaša", kao oblik javnog priznanja knjižničnim
djelatnicima, članovima Društva, za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju

knjižničarske djelatnosti. Povelja "Marija Malbaša" dodijeljena je dr. sc. Marini Vinaj,
knjižničarskoj savjetnici, voditeljici knjižnice Muzeja Slavonije.
Dana 7. srpnja, na prvoj sjednici održanoj nakon izborne skupštine, izabrani su novi članovi
Upravnog i Nadzornog odbora, glavni urednik časopisa Knjižničarstvo, novi članovi sljedećih
komisija Društva: Komisije za stručni rad, Komisije za statut i pravna pitanja, Komisije za javno
zagovaranje te članovi Uređivačkog odbora web stranice i društvenih mreža.
Na sjednicama Glavnog odbora HKD-a, u svojstvu predsjednice Društva, Marija Čačić
sudjelovala je na 2. (23. veljače), 3. (24. i 25. veljače) i 4. sjednici (7. i 8. travnja), a Tihonija
Zovko sudjelovala je na 6. (14. i 15. listopada), 7. (19. i 20. listopada), 8. (3. i 4. studenog) i 9.
(26. studenog) sjednici. Sve navedene sjednice održane su elektroničkim putem.

U 2021. godini realizirane su sljedeće aktivnosti i programi Društva:


Dana 25. siječnja 2021. godine održano je virtualno predstavljanje knjige Knjižnična
arhitektura autorica Tatjane Aparac-Jelušić i Sanjice Faletar Tanacković.



Povodom Noći knjige 2021. Održana je FFOS-ova biciklijada kao oblik podržavanja
kampanje I ja želim čitati!. Biciklijadu organizira Filozofski fakultet Osijek u suradnji s
Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek, Društvom knjižničara Slavonije, Baranje i
Srijema i Hrvatskim čitateljskom društvom.



Dana 16. rujna 2021. godine u knjižnici Muzeja Slavonije održan je 4. okrugli stol pod
nazivom Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne
prošlosti. Okrugli stol organizirali su Muzej Slavonije, Društvo knjižničara Slavonije,
Baranje i Srijema, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Komisija za zavičajne zbirke
Hrvatskog knjižničarskog društva, a s ciljem otkrivanja i predstavljanja zavičajnih
fondova u različitim vrstama knjižnica i baštinskim ustanovama te iznalaženja osoba i
događaja, koji bi bili okosnice suradnje i međusobnog povezivanja kroz zajedničke
projekte. Na Okruglom stolu sudjelovalo je 50-ak knjižničara većinom iz Hrvatske, uz
nekoliko kolega iz Srbije i Mađarske.



Dana 29. listopada 2021. godine u prostorima Stare pekare u Tvrđi održane su
radionice Knjižnice za 21. stoljeće. Radionice na temu novi društveni trendovi u
knjižnicama održale su kolegice Ivanka Ferenčić Martinčić iz Narodne knjižnice Virje i
Maja Lesinger iz Knjižnice i čitaonice Grada Preloga., a sudjelovalo je 20-ak knjižničara.



Predavanje sestre Marije Stele Filipović pod naslovom O poniznosti i čitanju održano je
14. prosinca 2021. godine putem Zoom-a. Sudjelovalo je 20-ak knjižničara.



Društvo je sudjelovalo u organizaciji 12. okruglog stola za školske knjižnice, stručnog
skupa s međunarodnim djelovanjem s temom Autorsko pravo i digitalno okruženje,
koji je održan 7. listopada 2021. godine.

Objavljen su novi brojevi Knjižničarstva: glasnika Društva knjižničara Slavonije, Baranje i
Srijema: Godina 24, broj 1-2 (2020) i Godina 25, broj 1-2 (2021). Časopis se može pregledati
putem Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak.
Poslana su izvješća o programima za koja su odobrena sredstva Županije Osječko-baranjske, a
koja su u potpunosti realizirana u 2021. godini. Društvo je na natječaj Grada Osijeka uputilo
jednu, a na natječaj Ministarstva kulture i medija Republika Hrvatske tri prijave, no prijavljeni
projekti nisu prošli na natječajima.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz javni poziv nagrađuje istaknute pojedince koji
kontinuirano unaprjeđuju odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske te je, povodom Dana
učitelja, nagradilo 511 najuspješnijih djelatnika u području obrazovanja u školskoj godini
2020./2021. Među njima našlo se i nekoliko članova DKSBS-a: Marija Bratonja (Ekonomska
škola Vukovar), Anita Drenjančević (Osnovna škola Josipovac), Sanja Galic (III. gimnazija
Osijek), Željka Geto (Ekonomska škola Vukovar), Biljana Krnjajić (Osnovna škola Siniše
Glavaševića, Vukovar), Bojan Lazić (Osnovna škola Negoslavci), Nataša Mesić Muharemi
(Osnovna škola Darda), Alta Pavin Banović (Medicinska škola Osijek), Osijek i Anita Tufekčić
(Osnovna škola "Antun i Stjepan Radić" Gunja).
Zbirka Drvolaši autora Tihomira Dunđerovića, koju je grafički oblikovao Hrvoje Duvnjak, a koja
je izašla kao prvijenac u nakladničkoj djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, na 32.

pjesničkim susretima, održanim 2. listopada 2021. godine u Drenovcima osvojila je priznanje
Duhovno hrašće, nagradu za najbolju poetsku zbirku autora iz Slavonije objavljenu između
dvaju Susreta. Spomenuta je zbirka na natječaju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu:
Hrvatska lijepa knjiga, izabrana kao jedna od 17 najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga
objavljenih u 2021. godini.
U 2021. godini brojne kolegice i kolege napredovale su u viša zvanja. Zvanje višeg knjižničara
stekli su Siniša Petković, Lana Šuster i Vesna Zobundžija; a zvanje knjižničarskog savjetnika
Tihomir Marojević i Jasminka Mihaljević. Hrvoje Miletić stekao je zvanje savjetnika; Sanja Galic
i Alta Pavin Banović zvanje izvrsnih savjetnica; a Nataša Mesić Muharemi, Ljiljana Šakić i Ivana
Virovac-Bešić zvanje stručne suradnice knjižničarke savjetnice. U mirovinu otišla je kolegica
Ivana Hengl.

U Osijeku 10. veljače 2022. godine

Tajnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Dino Maganjić

Predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Tihonija Zovko

