SILVA PAVLINIĆ, predsjednica ¸
Društvo knjižničara Slavonije i Baranje
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SLAVONIJE I BARANJE
DANAS I BUDUĆA MOGUĆA SURADNJA S DRUŠTVOM KNJIŽNIČARA
PEČUHA I BARANJE
Ovim izlaganjem želim dati nekoliko naznaka o radu Društva knjižničara Slavonije i Baranje;
njegovim zadacima i ciljevima i potaknuti kolege knjižničare u Mađarskoj na razmišljanje: koje su
mogućnosti suradnje naših dvaju društava.
Društvo knjižničara Slavonije i Baranje je strukovna udruga osnovana 1975.godine i okuplja 177
knjižničnih djelatnika (162 radno aktivna člana i 15 umirovljenika ) iz 4 županije:
Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske s osnovnim
ciljem djelovanja na nacionalnom i kulturnom području knjige i knjižničarstva te unapređenju
knjižnične struke i djelatnosti. Članovi našeg Društva su knjižnični djelatnici svih tipova knjižnica
koje djeluju na područjima ovih županija.
Sjedište Društva nalazi se u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, Europska avenija 24.
U smjernice rada Društva ugrađeni su sljedeći elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prikupljanje podataka o stanju svih tipova knjižnica i njihovih fondova
širenje zanimanja za knjigu i knjižnice
izrada vodiča kroz knjižnice županija
promicanje "Knjižničarstva - glasila Društva knjižničara Slavonije i Baranje"
poticanje stručnog rada
organiziranje stručnih skupova i predavanja
obilježavanje važnih datuma i obljetnica Grada i Županije
suradnja sa srodnim strukovnim udrugama i institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu
organizacija stručnih ekskurzija
izrada WEB stranice Društva

Pojedini članovi našeg Društva vrlo su aktivni u tijelima Hrvatskog knjižničarskog društva gdje su
svojim konstruktivnim prijedlozima znatno doprinijeli u izradi novog Zakona o knjižnicama, novim
Standardima za sve tipove knjižnica, a kao stručni djelatnici održali su zapažena predavanja na
mnogim stručnim skupovima. Stručna izlaganja objavljena su u stručnim glasilima Knjižničarstvu,
Vjesniku bibliotekara Hrvatske i Zborniku Proljetne škole školskih knjižničara. Mnogi naši knjižničari
su dobili značajna priznanja i nagrade za svoj rad na području knjižničarstva.
1997. godine smo pokrenuli stručno glasilo našeg Društva pod nazivom "Knjižničarstvo", koje izlazi
dva puta godišnje ( do sada su izašla tri broja) , i u kojem knjižnični djelatnici objavljuju svoje stručne
i znanstvene radove s područja knjižničarstva.
Jedan dio stranica u "Knjižničarstvu" posvećenje vijestima iz knjižnica, kronologiji događaja i
predstavljanju pojedinih knjižnica.
Ponosni smo što smo kao članovi Društva knjižničara Slavonije i Baranje zaslužni za otvaranje studija
knjižničarstva na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku koji kreće s radom
ove 1998./ 99. akademske godine.
Mogućnosti suradnje naših dvaju društava su mnogobrojne i raznolike, a proizlaze dijelom i iz

smjernica rada našeg Društva. Međunarodna suradnja između naših društava bila je zastupljena u
raznim oblicima i ranijih godina. Pojedini predstavnici našeg Društva bili su redovito nazočni na
skupštinama Mađarskog knjižničarskog društva, a prije nekoliko godina grupa školskih knjižničara,
članova našeg Društva, boravila je u Knjižnici u Mohaču.
Prilikom ove posjete razmijenjena su iskustva u radu u školskim knjižnicama, a ukazano je i na niz
problema s kojima se školski knjižničari u svom radu susreću.

Prijedlozi za suradnju
•

•

•

•

Budući da je nedavno objavljena knjiga kolegice knjižničarke Katice Kasapović - Kovač iz
Knjižnice u Mohaču/'Povijest šokačkog čitalačkog kružoka u Mohaču (1905.-1947.), na čemu
joj srdačno čestitamo, prijedlog je da već na proljeće 1999.godine predstavimo ovu knjigu
našoj knjižničnoj javnosti pa i šire. Nadamo se da će knjiga biti prevedena na hrvatski jezik
kako bi je što više čitatelja kod nas moglo pročitati.
Razmjena stručnih knjižničnih djelatnika koji bi govorili o problematici u knjižničnoj struci, o
novim saznanjima bitnim za razvoj naše struke i sl. bio bi također jedan vid naše suradnje.
Stručna izlaganja od interesa za knjižničnu struku pomogla bi u rješavanju istih ili sličnih
problema prisutnih u Mađarskoj i Hrvatskoj.
WEB stranica našeg Društva, koja bi se uskoro trebala pojaviti na Internetu, sadržavat će, osim
osnovnih podataka o Društvu i podatke o stručnim člancima objavljenim u "Knjižničarstvu" te
bi članovi knjižničarskih društava u Mađarskoj mogli vrlo brzo biti obaviješteni o stručnim
zbivanjima u knjižničarstvu Hrvatske i usporediti ih sa istom ili sličnom problematikom u
mađarskom knjižničarstvu.
Stručne ekskurzije članova naših društava i obilazak knjižnica u Mađarskoj i Hrvatskoj
pomogle bi u upoznavanju rada knjižničnih djelatnika i zbližavanju članstva.

Objavljivanje stručnih članaka knjižničnih djelatnika Društva knjižničara Pečuha i Baranje vezanih za
pojedini tematski broj našeg glasila "Knjižničarstvo" bio bi također jedan od vidova suradnje.
Ovo su samo neki prijedlozi za međusobnu suradnju naših dvaju društava, a na nama je da ih
zajednički što bolje osmislimo, dopunimo i provedemo.
Prvi korak u suradnji bit će objavljivanje svih izlaganja vezanih za knjižničarsku struku izloženih na
ovoj Konferenciji u 4.broju "Knjižničarstva". Nadamo se da ćemo taj broj glasila moći objaviti
dvojezično kako bi ga što veći broj knjižničnih djelatnika mogao čitati.
U nadi da ćemo što prije ostvariti zamisli vezane uz suradnju naših društava, želim Društvu
knjižničara Pečuha i Baranje još mnogo uspješnih godina djelovanja.

