KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kranjčevićeva 8
44000 Sisak
tel.: 044/521-985

Sisak, 10. lipnja 2016.

ZAPISNIK
s Izborne skupštine Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije održane u
petak, 10. lipnja 2016. godine s početkom u 10.00 sati u P.O.U. Hrvatski dom Petrinja,
Matije Gupca 2, Petrinja.
Dnevni red:

1) Otvorenje Skupštine
2) Izvješće o razdoblju 2015. – 2016. g. i financijsko izvješće 2015. – 2016. g.,
podnosi predsjednica KDSMŽ
3) Javni poziv za dodjelu godišnjeg priznanja Knjižnica godine (1. 6. 2016.)
4) Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje (10.
6.2016.)
5) Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade Eva Verona (10.
6.2016.)
6) Javni poziv na predlaganje kandidata za predsjednika HKD-a (10. 7.2016.)
7) Slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a 2016. (18.05.2016)
8) Izbor radnog predsjedništva KDSMŽ
Izbor ovjerovitelja zapisnika
Izbor Verifikacijske komisije
Izbor Kandidacijske komisije
9) Odluka o osobama za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ
10) Dodjela priznanja „Mira Prpić“, izvješće podnosi predsjednica
Povjerenstva za dodjelu priznanja Iva Dužić
11) Dogovor o izletu
12) Ostala pitanja
Na Skupštini su bila prisutna 54 člana od ukupno 101 člana KDSMŽ čime je
zadovoljen kvorum, te je Skupština uspješno odrađena.

Ad1) Otvorenje Skupštine
Predsjednica Danijela Kulović otvorila je Skupštinu i predložila Dnevni red.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad2) Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje
Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade Eva Verona
Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika HKD-a
U travnju 2016. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo objavilo je:
- javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje
- javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade Eva Verona
- javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika HKD-a.
Iva Dužić predložila je Danijelu Kulović za Kukuljevićevu povelju te Irenu
Gašparović za Nagradu Eva Verona. Obrazloženje je poslano svim članovima
KDSMŽ putem e-pošte. Članovi su se složili s prijedlozima te je predsjednica
KDSMŽ sukladno tome sastavila dopis kojim potvrđuje da su se članovi KDSMŽ
složili s prijedlogom Ive Dužić.
Dunja Holcer predložena je za kandidata za predsjednika HKD-a, što je jednoglasno
prihvaćeno.
Ad3) Izvješće o razdoblju 2015. – 2016. g. i financijsko izvješće 2015. – 2016. g.,
podnosi predsjednica KDSMŽ
Predsjednica KDSMŽ Danijela Kulović podnijela je Izvješće o radu i financijsko
izvješće Društva u periodu od lipnja 2015. godine do lipnja 2016. godine.
U lipnju 2015. godine realiziran je izlet u Crikvenicu na koji je išlo 18 članova
KDSMŽ.
Predsjednica Društva predala je sve potrebne dokumente za revidiranje Statuta u Ured
Državne uprave pri SMŽ, što je i odobreno 10. srpnja 2015. godine.
Hrvatsko knjižničarsko društvo prigodom obilježavanja 11. studenoga, Dana hrvatskih
knjižnica, dodjeljuje godišnje priznanje „Knjižnica godine“ u svrhu poticanja
inovativnosti, kreativnosti i kvalitete rada svih hrvatskih knjižnica. Glavni odbor
HKD-a na svojoj je 4. sjednici, održanoj 3. srpnja 2015., nakon pročitanog izviješća
Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“, odlučio dodijeliti dva priznanja
„Knjižnica godine“ 2015. godine i to Općinskoj narodnoj knjižnici
Drenovci i Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Priznanja su uručena 11. studenoga 2015.
godine na Dan hrvatskih knjižnica u Drenovcima (svečanosti prisustvovale Danijela
Kulović i Irena Gašparović).

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je u srpnju 2015. godine na svojim
mrežnim stranicama 2. Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstvenostručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti
Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini.
Predsjednica Društva prikupila je sve potrebne dokumente koji se nalaze u prilogu i
poslala ih u nadi da će navedeno Ministarstvo donirati određena financijska sredstva za
Stručni skup Knjižnice u procjepu 3.
Skup su financijski podržali Sisačko-moslavačka županija koja je uplatila 5.000,00
kuna na račun Društva u kolovozu 2015. godine, za provedbu odobrenog programa
javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu, Hrvatsko
knjižničarsko društvo koje je za tu namjenu dobilo sredstva od Ministarstva kulture
Republike Hrvatske i Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak kao
suorganizator Skupa.
U siječnju 2016. godine, dogovoren je Programski odbor u sastavu : Ana Barbarić,
Nataša Bujas, Vesna Hodak, Dunja Holcer, Danijela Kulović, Gordana Miolin, Diana
Polanski i Dubravka Šurlan.
Vrsta izlaganja: pozvana izlaganja, plenarna izlaganja i radionice
Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem : 18. travnja 2016.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja : 8. svibnja 2016.
Kotizacija : 150,00 kn (uključuje radne materijale, osvježenja tijekom pauza te
zajedničku večeru).
Tema skupa: Stručna obrada knjižnične građe namijenjene djeci i mladima.
Skup je održan 19. i 20. svibnja 2016. godine u Hotelu Panonija. Na Skupu je
promoviran i Zbornik radova Knjižnice u procjepu 2.
3. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas održalo se 19. i 20. studenoga 2015. godine
pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske organizirano je od
strane Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog
društva i Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. KDSMŽ je potpomoglo
održavanje Natjecanja s 1.000,00 kuna.
Predsjednici Društva 19. siječnja 2016. godine stigao je dopis Radne grupe za izradu
Pravilnika o dodjeljivanju Priznanja i Poslovnika o radu povjerenstva za dodjeljivanje
Priznanja “Mira Prpić” u sastavu: Vesna Ivanković, Renata Rupčić i Iva Dužić. Radna
grupa poslala je Zahtjev za odabir članova Povjerenstva za dodjeljivanje Priznanja
“Mira Prpić”. Predsjednica je sazvala 16. radnu elektroničku sjednicu Glavnog odbora
KDSMŽ koji je izabrao 5 članova i 3 zamjenika.
Većinom glasova predloženi su; abecednim redom :
Dužić Iva
- zamjenici :
Maksimkov Martina
Bašić Martina
Mrgan Ante
Rakarić Ivan
Taradajčuk Katica
Šorgić Ljiljana
Turk-Joksimović Željka
Dana 4. veljače 2016. godine održan je prvi sastanak Povjerenstva za dodjelu priznanja
“Mira Prpić” u Ogranku Caprag NKČ Vlado Gotovac Sisak na kojem su bli prisutni:

članovi Glavnog odbora : Danijela Kulović , predsjednica i Irena Gašparović
tajnica Društva
- članovi Povjerenstva: Dužić Iva, Maksimkov Martina, Mrgan Ante, Taradajčuk
Katica i Turk-Joskimović Željka
- zamjenici Povjerenstva : Bašić Martina, Rakarić Ivan i Šorgić Ljiljana.
Predsjednica Društva zamolila je članove Povjerenstva da između sebe izaberu
predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Povjerenstva prema uputama
Poslovnika o radu: Iva Dužić predsjednica, Željka Turk-Joksimović zamjenica
predsjednice, Ante Mrgan tajnik Povjerenstva.
-

Danijela Kulović izložila je financijsko izvješće za razdoblje od lipnja 2015. godine do
lipnja 2016. godine. Zaključno stanje na računu na dan 7. lipnja, 2016. godine iznosi
12.953,78 kuna. Financijski izvještaj jednoglasno je prihvaćen.
Ad4) Izbor radnog predsjedništva KDSMŽ

Izbor ovjerovitelja zapisnika
Izbor Verifikacijske komisije
Izbor Kandidacijske komisije
Slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a
Predsjednica Društva obavijestila je prisutne na Izbornoj skupštini, da je zadovoljen
kvorum te da se može pristupiti izboru novih članova Društva navedenih odbora.
Predočen je popis svih dosadašnjih članova navedenih odbora koji su jednoglasno
razriješeni.
Po Statutu KDSMŽ izabrano je Radno predsjedništvo koje dalje vodi Izbornu
skupštinu i glasanje za odabrane članove.
Radno predsjedništvo: Nataša Bujas (predsjednica), Gordana Bjelovarac i Martina
Maksimkov.
Verifikacijska komisija: Sandra Drnić, Željak Turk Joksimović i Iva Dužić.
Kandidacijska komisija: Mirjana Čubaković, Suzana Šantek i Ljiljana Pavlović.
Za zapisničara je izabrana Iva Pavušek Rakarić.
Za ovjerovitelja zapisnika izabran je Ivan Rakarić.
Odsutne: Ivana Zorko, Martina Bašić i Dubravka Šurlan predlažu kandidate za
predsjednika i potpredsjednika: Ante Mrgan i Danijela Kulović.
Odlučuje se o tajnom i javnom glasanju pa većinom glasova odabire se javno, ali
odlučuje se nakraju na popunjavanje listića s predloženim praznim mjestima
• Predsjednik: Ante Mrgan – 49 glasova
Potpredsjednik: Danijela Kulović – 44 glasa
2. potpredsjednik: Vesna Ivanković – 44 glasa
• Predloženi članovi Glavnog odbora:
Željka Turk Joksimović – 36 glasova

Snježana Pokorny – 25 glasova
Iva Pavušek Rakarić – 38 glasova
- Odabrane Željka Turk Joksimović i Iva Pavušek Rakarić
• Predloženi članovi Stručnog odbora:
Nataša Bujas – 43 glasa
Ljiljana Šorgić – 25 glasova
Jasminka Jagačić Borić – 27 glasova
Katica Taradajčuk – 21 glas
Jadranka Gabriša Perković – 21 glas
- Odabrane Nataša Bujas, Ljiljana Šorgić i Jasminka Jagačić Borić
• Predloženi članovi Nadzornog odbora:
Dragana Čubrilo Bila – 35 glasova
Snježana Pokorny – 35 glasova
Renata Rupčić – 32 glasa
Martina Maksimkov – 36 glasova
Ivana Zorko – 2 glasa
Suzana Šantek – 2 glasa
- Odabrane Dragana Čubrilo Bila, Snježana Pokorny i Martina Maksimkov
• Tajnica: Irena Gašparović – 51 glas
• Blagajnica: Katarina Elblinger – 51 glas
• Urednik internetske stranice: Ivan Rakarić – 51 glas
Dunja Holcer, predsjednica HKD-a, obavjestila je prisutne da se mogu prijaviti i za
komisije u kojima trenutno nema slobodnih mjesta, jer mogu biti pozvani kao
pridruženi članovi.
Prijedlozi za slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a:
• Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež – Iva Dužić
• Komisija za izgradnju i opremu knjižnica – Ante Mrgan
• Radna grupa za zelene knjižnice – Marina Draženović-Pleša, Irena Gašparović
• Komisija za stručno knjižničarsko nazivlje – Danijela Kulović
• Komisija za glezbene knjižnice i zbirke – Vesna Ivanković
• Komisija za muzejske i galerijske knjižnice – Ana Baiutti
• Komisija za osnovnoškolske knjižnice – Mirjana Čubaković
• Komisija za katalogizaciju – Željka Turk-Joksimović
• Komisija za javno zagovaranje - Željka Turk-Joksimović
Ad5) Odluka o osobama za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ
Donesena je Odluka o osobama za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ.

Ad6) Dodjela priznanja „Mira Prpić“
Iva Dužić, predsjednica Povjerenstva za dodjelu nagrade „Mira Prpić“ ukratko je
upoznala prisutne s likom i djelom Mire Prpić po kojoj je priznanje dobilo ime, te s
radom Povjerenstva. Ujedno je prikazan i kratki film o njezinu životu. Nakon kratkog
uvoda, Iva Dužić proglasila je dobitnicu priznanja Jadranku Del Ponte te joj uručila
Priznanje i nagradu (buket cvijeća i svijećnjak suvenir iz Gradskog muzeja Sisak te
čokoladu Sisak). Dobitnica priznanja održala je kratki govor.
AD7) Javni poziv za dodjelu godišnjeg priznanja Knjižnica godine
Prema javnom pozivu objavljenom u travnju 2016. godine, KDSMŽ prijavilo je
Gradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja.
AD8) Dogovor o izletu
S obzirom na datum održavanja Izborne skupštine, prisutni su odlučili da je kasno
planirati izlet za kraj lipnja te je dogovoreno da će se o tome razgovarati kada bude
više vremena za planiranje i kada bude pogodan datum tako da što više članova može
ići na izlet.
AD9) Ostala pitanja
Ostalih pitanja nije bilo.

Sjednica je završena u 13.15 sati.

U Petrinji, 10.06.2014.

ZAPISNIČAR
Iva Pavušek Rakarić

OVJEROVITELJ ZAPISNIKA
Ivan Rakarić

