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Plan rada Društva bibliotekara Istre (DBI) za 2016. godinu
Rad Društva bibliotekara Istre obuhvaća stalne i povremene aktivnosti vezane uz razvoj
knjižničarske struke i poticanje unapređenja rada svih vrsta knjižnica.
Cilj Društva je okupljanje stručnih knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim
uz razvoj i zaštitu knjižničarske struke na području Istarske županije. Ciljane skupine su
osobe čiji su interesi i djelokrug rada vezani uz odgojno-obrazovne djelatnosti i kulturu.
Područja djelovanja Društva, sukladno ciljevima, jesu:
- promicanje kulture i umjetnosti u svim područjima knjižničnih službi i usluga,
- poticanje osnivanja novih i razvitka postojećih knjižnica,
- promicanje i unapređivanje knjižničnih službi koje omogućavaju slobodan,
ravnomjeran, neograničen pristup građi i informacijama,
- čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i
diseminaciju informacija,
- podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine,
- poticanje i širenje zanimanja za knjižničnu građu i knjižnične službe i usluge,
- razvoj i predlaganje mjera za unapređivanje knjižnične djelatnosti,
- javno zagovaranje knjižnične djelatnosti i knjižničarske profesije,
- zalaganje za kvalitetniji profesionalni i društveno-ekonomski status knjižničnih
djelatnika,
- suradnja s knjižničarskim i drugim srodnim društvima i institucijama u Hrvatskoj i
inozemstvu,
- poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika,
- dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima.

REDOVNA DJELATNOST
Redovna djelatnost DBI-a financira se sredstvima prikupljenima od članarine te prihodima od
refundacija od HKD-a.
Sjednice Glavnog odbora
Tijekom 2016. godine planiraju se održati 4 sjednice Glavnoga odbora na kojima će se
razmatrati izvješća o stručnom radu i financijskom poslovanju te raspravljati o planovima i
programima rada, prijavama, natječajima i izvještajima za redovnu djelatnost i za posebne
programe.
Planirane sjednice Glavnog odbora:

1. sjednica; termin održavanja: kraj veljače, početak ožujka.; tema: programsko i
financijsko izvješće za 2015. godinu; prijedlog povjerenstva za rad na pravilnicima za
dodjelu nagrada i priznanja
2. sjednica; termin održavanja: travanj;
teme:
- Pravilnici za dodjelu javnih priznanja i nagrada – prosljeđivanje Prijedloga
Pravilnika na usvajanje na Skupštinu DBI-a
- priprema Izborne skupštine DBI-a.
3. sjednica; termin održavanja: srpanj ili kovoz; tema: Izborna skupštine DBI-a str. | 2
(definiranje vremena i mjesta održavanja, upućivanje poziva i dr.)
4. sjednica; termin održavanja: rujan ili listopad; konstituiranje novog Glavnog odbora
Skupštine DBI-a
Planirane Skupštine DBI-a:
1. Elektronička Skupština DBI-a; usvajanje Pravilnika za dodjelu javnih priznanja i
nagrada
2. Izborna Skupština DBI-a;
Rad na pravilnicima za dodjelu javnih priznanja i nagrada.
Radit će se i na poboljšanju postojećih pravilnika i to izradom novih i/ili izmjenama i
dopunama postojećih pravilnika u skladu sa novim Statutom DBI-a. Za rad na istima
imenovat će se radna skupina i/ili povjerenstvo.
Plan rada:
- početkom ožujka formiranje povjerenstva za rad na pravilnicima,
- do 15. travnja rad na prijedlogu novih pravilnika,
- do kraja travnja slanje gotovih prijedloga pravilnika Glavnom odboru kako bi ih
proslijedio Skupštini na usvajanje,
- usvajanje pravilnika tijekom svibnja,
- raspisivanje poziva za dostavu prijedloga početkom lipnja,
- analiza i vrednovanje pristiglih prijedloga te odabir nagrađenih do 15. srpnja,
- radna skupina i/ili povjerenstvo dostavlja Glavnom odboru svoju odluku/odabir do
kraja srpnja.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad upravljanjem i financijskim poslovanjem DBI-a te utvrđuje
da DBI posluje u skladu sa zakonima, Statutom DBI-a i drugim aktima. Predsjednica ili
predstavnik Nadzornoga odbora može prisustvovati sjednicama Glavnog odbora.

PROGRAMSKA DJELATNOST
Programska djelatnost odnosi se na provođenje projekata Zelena knjižnica i Bibliographia
Histrica Online. Programi i projekti provodit će se u skladu s planom provođenja kojeg
dostavljaju voditelji projekta te u skladu s osiguranim financijskim sredstvima.

Predsjednica Društva bibliotekara Istre
Iva Ciceran, dipl.knjiž.

DODATAK - Planirani Stručni skupovi u organizaciji HKD-a
U 2016. godini Hrvatsko će knjižničarsko društvo biti organizator ili suorganizator niza
stručnih skupova i događanja u zemlji.
Stručni skup Dječje knjižnice i civilno društvo
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 18. ožujka 2016.g.
Organizatori: Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog str. | 3
društva i Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Medveščak
2. okrugli stol Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora : u digitalnom
okruženju!
Mjesto i vrijeme održavanja: Osijek, travanj 2016.g.
Organizatori: Komisija za zavičajne zbirke Hrvatskoga knjižničarskog društva i Društvo
knjižničara Slavonije i Baranje, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Stručni skup Knjižnice u procjepu 3. Obrada knjižnične graĎe na dječjim odjelima:
teorijski i praktični pristupi
Mjesto i vrijeme održavanja: Sisak, svibanj 2016. (dva dana)
Organizatori: Komisija za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva i Knjižničarsko
društvo Sisačko-moslavačke županije
Stručni skup Predmetna obrada – pogled unaprijed
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, svibanj 2016. g.
Organizatori: Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje Hrvatskoga knjižničarskog
društva
13. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Imate li poteškoća u
čitanju? Dobro došli u knjižnicu!
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 23. rujna 2016.
Organizatori: Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga
knjižničarskog društva i Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva;
suorganizator: Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica
7. okrugli stol za školske knjižnice Školske knjižnice u službi darovitih učenika
Mjesto i vrijeme održavanja: Krapina, listopad 2016.
Organizator: Sekcija za školske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
40. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
Mjesto i vrijeme održavanja: Primošten, 12. do 15. listopada 2016.
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo
Središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica
Mjesto i vrijeme održavanja: 11. studenoga 2016.
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo
16. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja Knjižnice i
dostupnost informacija u obrazovnom procesu
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 10. prosinca 2016.

Organizatori: Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga
knjižničarskog društva
Nacionalna kampanja za poticanje čitanja djeci od rođenja Čitaj mi!
Kampanja Čitaj mi! održava se kroz događanja širom Hrvatske tijekom cijele godine.
Partneri: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko čitateljsko
društvo, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, UNICEF Hrvatska.
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