DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Bjelovar, Trg E. Kvaternika 11
Bjelovar, 26. svibanj 2017. g.

PROGRAM RADA
DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
od 1.1.2018. do 31.12.2018.

1. ORGANIZACIJSKI POSLOVI
U cilju unapređenja knjižničarske struke i djelatnosti planiramo:
•
•
•
•
•
•
•
•

sastanak Glavnog odbora i Nadzornog odbora
sastanak Uredništva Sveska
36. godišnju skupštinu Društva knjižničara u svibnju 2018. g.
aktivno sudjelovanje u radu HKD-a i njihovih komisija, sekcija i radnih grupa
sudjelovanje na 43. skupštini HKD-a (listopad 2018.)
sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara u travnju 2018.
sudjelovanje i zagovaranje predstavnika Društva u radu općinskih, gradskih i
županijskih tijela zaduženih za obrazovanje i kulturu
sudjelovanje na natječajima Ministarstva kulture, nevladinih udruga i drugih sponzora
kulture (općine, gradovi i županije) s ciljem ostvarenja projekata, posebice izdavačke
djelatnosti i održavanje skupova.

2. SURADNJA DRUŠTVA S MATIČNIM I OSTALIM KNJIŽNICAMA
Program Društva, odnosno viziju razvoja knjižničarstva, ostvarit ćemo:
•
•
•

suradnjom članova i knjižnica sa županijskim matičnim službama u svim važnim
pitanjima, naročito području razvoja knjižničarsko- informacijskog sustava
zaštitom vrijedne građe, posebice zavičajne zbirke (pretisci, digitalizacija, restauracija,
uvezivanje…)
organizacijom stručnih izleta
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•
•
•

posjetima knjižnicama i drugim regionalnim društvima knjižničara u RH, susjednim
zemljama, ostalim državama zbog razmjene iskustava i novih znanja
razmjenom publikacija i ostalog informativnog materijala, izdanja knjižnica i društava
knjižničara
razmjenom izložbi (postera) među knjižnicama Društva, ali i ostalih knjižnica.

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE, STRUČNI SKUPOVI I ISTRAŽIVAČKA
DJELATNOST
U suradnji sa županijskim matičnim službama, voditeljima stručnih vijeća za školske
knjižnice, HKD-om i CSSU-om poticat ćemo stručan rad i stalno stručno usavršavanje
knjižničara:
•
•
•
•
•
•

obrazovanjem knjižničara za rad na novim informacijskim tehnologijama
sudjelovanje na seminarima, predavanjima i sl. u organizaciji Društva, drugih
knjižnica, ustanova, i dr. društava u RH i izvan nje
posjetama naših članova europskim i svjetskim knjižnicama
prema potrebi osnovati radne grupe u svrhu unaprjeđenja knjižničarstva i rada
Društva
suorganizacija stručnih skupova od značaja za društvo
uključivanje u kampanje vezane za čitanje i uključivanje u projekte, npr. Zelena
knjižnica.

4. IZDAVAČKO- PUBLICISTIČKA DJELATNOST DRUŠTVA
U predstojećem vremenu nastavit ćemo sa započetim izdavačkim projektima, ali sukladno
mogućnostima pokrenut ćemo i nove:
•
•
•
•
•
•
•
•

izdavanje Sveska u tiskanom i elektronskom obliku
digitalizacija starih brojeva Sveska
osuvremenjivanje tekstualnog i vizualnog u Svesku
redovno ažuriranje mrežne stranice Društva te adresara članova
redovno ažuriranje facebook stranice Društva
poticanje i pomoć oko tiskanja publikacija i promidžbenih materijala o radu
Društva
članovi Društva će sudjelovati svojim prilozima u Svesku, VBH-u, HKD novostima,
lokalnom i dnevnom tisku, zbornicima radova, ostalim publikacijama
za ostvarivanje spomenutih programa, projekata i aktivnosti tražit ćemo sponzore i
donatore
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5. OSTALO
Poticanje stvaralaštva i uspješne suradnje na novim projektima među svim članovima
Društva, kao i predlaganje najuspješnijih knjižničara iz našega Društva za nagrade i
priznanja Društva, HKD-a, općina, gradova, županija te najviših državnih tijela.

MP

Predsjednica Društva:
Romana Horvat
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