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ZAPISNIK SA 39. ONLINE SKUPŠTINE DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

(15. -18. rujna 2020.)

Zbog novonastale situacije uzrokovane virusom COVID- 19  ovogodišnja redovna 39.  

skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja održana je u virtualnom 

obliku. 

Predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Silvija Perić se 

obratila putem e-maila svim članovima Društva. S obzirom na izvanredne okolnosti, planirana 

Skupština za jesen ipak se neće održati. Putem elektroničke pošte predstavljena su Izvješća, 

Planovi i programi, prijedlozi članova Društva za Komisije HKD-a te prijedlog za delegate 

naših članova na 45. skupštini HKD-a. Predsjednica je također izvijestila da je novi broj 

časopisa Svezak izašao, te ga je moguće prelistati na novoj web stranici  Društva www.drustvo-

knjiznicara-bpkp.hr  koja je ovom prilikom i predstavljena.

Isto tako, na novoj web stranici članovi Društva mogu prolistati Bibliografiju Noviteti u 

zavičajnim zbirkama za 2019.  

Na temelju odluke Glavnog odbora Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog 

prigorja, u skladu s čl. 25 Statuta, od 15. do 18. 09. 2020. održana je redovna, online Skupština 

Društva.

Tajnica Društva Branka Mikačević evidentirala je da je na online Skupštini prisustvovalo 79 

članova Društva koji su se elektroničkim putem očitovali i jednoglasno prihvatili točke Dnevnog 

reda. Sukladno čl. 25. Statuta Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 

Skupština odlučuje pravomoćno, jer je sudjelovalo više od polovine članova. 

http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr
http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr


Predložen je i jednoglasno je usvojen Dnevni red.

1. Izvješće tajnice o radu Društva
2. Program rada
3. Financijsko izvješće blagajnice i financijski plan 
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Izvješća članova Društva u  Komisijama, sekcijama i radnim grupama HKD-a
6. Prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 2020.- 

2022.
7. Delegati za 45. Skupštinu HKD-a

AD1). Izvješće tajnice o radu Društva

Tajnica Društva Branka Mikačević izložila je Izvješće o radu za proteklo razdoblje do 1.rujna 
2020.  Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

AD2.) Program rada

Silvija Perić, predsjednica Društva, izložila je Program rada Društva za 2021. godinu.

AD3.) Financijsko izvješće blagajnice i financijski plan 

Jelena Iveković, blagajnica Društva,  iznijela je Financijsko izvješće za 2019. godinu kao i 
pregled financijskog plana za 2020. godinu. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

AD4.) Izvješće Nadzornog odbora

Izvješće Nadzornog odbora iznijela je potpredsjednica Nadzornog odbora, Ivana Molnar koje je 
jednoglasno prihvaćeno.

AD5.) Izvješća članova Društva u  Komisijama, sekcijama i radnim grupama HKD-a

Članovi komisija i sekcija pri HKD-u podnijeli su pisana izvješća Glavnom odboru o radu u 
protekloj godini.

Ivanka Ferenčić- Martinčić i Tatjana Petrec, poslale su izvješće  Komisije za čitanje Hrvatskog 
knjižničarskog društva.

Ida Gašpar i Vjeruška Štivić – izvješće o radu Komisije za knjižnične usluge za djecu i mlade  u 
2019. / 2020.-oj godini

Josip Strija– izvješće o radu Sekcije za školske knjižnice u 2019. godini.

Ljiljana Vugrinec, Igor Kuzmić i Ana Škvarić- izvješće Komisije za pokretne knjižnice

Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.



AD6.) Prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 2020.- 
2022.

Izneseni su prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 
2020.- 2022. Svi su prijedlozi jednoglasno prihvaćeni.

AD7.) Delegati za 45. Skupštinu HKD-a

Predstavljeni su prijedlozi delegata za 45. Skupštinu HKD-a. 78 glasova su prihvatili prijedlog a 

jedan glas je suzdržan.

Zapisničarka: Branka Mikačević, tajnica Društva


