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Najava okruglog stola s meĎunarodnim sudjelovanjem
Prvih dvadeset 21. stoljeća u knjižničarstvu
Gradska knjižnica Beli Manastir, Središnja knjižnica Mađara u RH, organizira okrugli stol s
međunarodnim sudjelovanjem Prvih dvadeset 21. stoljeća u knjižničarstvu koji će se održati
6. studenoga 2020.
Prvih dvadeset godina u novom stoljeću povod je da rezimiramo uspjehe, ali i nedostatke te
definiramo ciljeve kojima težimo u poboljšanju svog rada na području knjižničarstva i
informacijskih znanosti, svojih službi i usluga kako bi što bolje pružili podršku javnom
životu, korisnicima usluga te doprinijeli razvoju društva u cjelini. Okrugli stol organizira se
kroz nekoliko tematskih područja isključivo pozvanih izlaganja predavača iz Osječkobaranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske županije
(Hrvatska), Baranjske županije (Mađarska) i Vojvodine (Srbija).
Program okruglog stola:
1. pregled zakonodavnog okvira i propisa kojima se uređuje knjižničarsko poslovanje
Tatjana Aparac-Jelušić (HR),
KárolyRedl (HU),
Novka Šokica Šuvaković (SRB)
2. obrazovanje knjižničara i informacijskih stručnjaka
Kornelija Petr Balog, Sanjica Faletar Tanacković (HR),
Marina Šmudla, Marina Đačić (SRB),
Máté Tóth (HU)
3. knjižničarske udruge i društva
Marija Čačić (HR),
Csilla Vázsonyi (SRB),
Eszter Hamburger Antalné (HU)
4. školske knjižnice
Irena Bando, Sanja Galic (HR),
Vesna Kolar Perić (SRB),
Gizella Nyírő (HU)
5. visokoškolske knjižnice
Svjetlana Mokriš (HR),

Gábor Szeberényi (HU)
6. narodne knjižnice
Ljiljana Krpeljević, Marijana Špoljarić Kizivat (HR),
Eszter Berényi (SRB),
Tamás Miszler (HU)
7. knjižnice Vukovarsko-srijemske županije
Iva Grković
8. knjižnice Virovitičko-podravske županije
Silvija Perić
9. knjižnice Brodsko-posavske županije
Mirna Grubanović
Ciljevi skupa:
- rezimirati uspjehe i nedostatke knjižničarstva,
- razmjena znanja, iskustava i ideja predavača i sudionika,
- prijedlog smjernica za budući rad i poboljšanje knjižničarskih usluga,
- pridonošenje međunarodnoj suradnji i prepoznatljivoj u lokalnoj zajednici,
- interakcija i povezivanje šire zajednice knjižničara.
NAPUTCI ZA SUDJELOVANJE:
 Kotizacija: nema kotizacije
 Prijavni obrazac bit će dostupan u rujnu 2020. godine,
 Svim sudionicima će biti osigurana dobrodošlica, osvježenje u pauzi, ručak i tiskani
zbornik radova na hrvatskom jeziku te potvrda o sudjelovanju,
 30. lipnja 2020. rok je za dostavu teksta izlaganja predavača.
Sredinom listopada 2020. bit će objavljen završni program skupa.
Osobe za kontakt:Marija Kretić Nađ, e-mail:gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr , Renata
Benić, e-mail: nabava@gkbm.hr , tel. 031/710-250.
Smještaj sudionika:
Ukoliko želite vikend provesti u idiličnoj Baranji, posjetiti Kopački rit, vinske ceste ili neko
od brojnih seoskih gospodarstava, preporučujemo kontaktirati Turističku zajednicu Baranje,
www.tzbaranje.hr ili Turističku zajednicu općine Bilje www.tzo-bilje.hr ili Turističku
zajednicu općine Draž www.tz-draz.hr. Sudionici smještaj snose o vlastitom trošku.

