Program i plan rada Hrvatskoga knjižničnog vijeća
za mandatno razdoblje 2019.-2023. godine

Preambula
Knjižnice i knjižnična djelatnost od posebnog su društvenog interesa za Republiku Hrvatsku.
Knjižnični sustav Republike Hrvatske zamišljen je kao povezan i funkcionalan sustav u kojemu
sve vrste knjižnica ostvaruju određene društvene zadaće. Knjižnice svoju djelatnost ostvaruju
organiziranjem i pružanjem javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih
usluga. Kvalitetna knjižnična usluga oslanja se na kompetentne djelatnike, sposobne pratiti
profesionalne standarde i brze promjene u tehnološkom i informacijskom okruženju.
Slijedom planova Ministarstva kulture za razdoblje od 2019. do 2021. i ciljeva aktualne
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije potrebno je kontinuirano razvijati i širiti mrežu
knjižnica ponudom stacionarnih, pokretnih i elektroničkih knjižničnih usluga, kako bi
slobodan pristup knjižničnim uslugama, građi i informacijskim izvorima, bio podjednako
dostupan svim građanima RH.
Novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (čl. 35) pozicionira Hrvatsko knjižnično
vijeće kao savjetodavno tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje obavlja
stručne i druge poslove knjižnične djelatnosti u skladu s odredbama Zakona, a osobito:
– razmatra stanje u knjižničnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
– predlaže opće i specifične mjere i programe poticanja razvitka i unaprjeđivanja
knjižnične djelatnosti
– potiče unaprjeđenje standarda i propisa važnih za knjižničnu djelatnost
– daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja knjižnične djelatnosti
– vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti iz područja knjižnične
djelatnosti
– daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju zvanja u
knjižničarskoj struci
– obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove
koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove kulture.
Struktura Vijeća je izmijenjena pa su sada (članak 36.) članovi Vijeća od kojih je jedan
predsjednik imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka iz područja knjižnične, znanstvene i
obrazovne djelatnosti. Pritom, predsjednika i dva člana Vijeća imenuje i razrješuje ministar
nadležan za kulturu, a po jednog člana imenuje i razrješuje ministar nadležan za znanost i
obrazovanje, Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske i Nacionalna i sveučilišna
knjižnica u Zagrebu te Hrvatsko knjižničarsko društvo. Članovi Vijeća imenuju se na četiri
godine, a u slučaju razrješenja člana Vijeća prije isteka mandata novi član imenovat će se za
preostali dio mandata.

Uvidom u prihvaćeni Program i plan rada HKV-a za mandatno razdoblje od 2013. do 2017. te
analizom zapisnika sjednica HKV-a do 2019. moguće je zaključiti da je Vijeće:
1. sustavno raspravljalo i prihvaćalo prijedloge koji su dolazili od dvaju stalnih
povjerenstava (za izbore u viša zvanja i za stručne ispite)
2. redovito donosilo zaključke i preporuke vezano uz godišnja izvješća NSK
3. redovito razmatralo i donosilo prijedloge vezano uz financiranje nabave knjižnične
građe, akcija i manifestacija te razvojnih programa na osnovi podnesenih zahtjeva
hrvatskih knjižnica slijedom objavljivanih javnih natječaja
4. nastojalo aktivno sudjelovati/pratiti rad radne skupine za izradu Prijedloga nacrta
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
5. poticalo izradu i usvajanje strateškog dokumenta o razvoju hrvatskog knjižničarstva
do godine 2021, uključujući i izradu Akcijskog plana
6. osnivalo, poticalo rad i raspravljalo o prijedlozima radnih skupina imenovanih na
sjednicama HKV-a
7. poticalo osnaživanje suradnje i usklađenog djelovanja Ministarstva kulture i
Ministarstva obrazovanja i znanosti u pitanjima knjižničarske struke
8. raspravljalo o upućenim dopisima i donosilo odgovarajuće preporuke
Za sljedeće mandatno razdoblje (2019. do 2023.) predlažemo Program i plan rada Hrvatskog
knjižničnog vijeća za mandatno razdoblje kako slijedi:
Prijedlog programa i plana rada:
1. Na prvome mjestu izdvajamo one zadaće na kojima treba urgentno poraditi, jer je
slijedom odredbi Zakona (2019.) potrebno što prije imenovati radne skupine za izradu
predviđenih pravilnikâ, pratiti rad radnih skupina za izradu standarda prema vrstama
knjižnica te maksimalno koordinirati napore svih navedenih radnih tijela.
Aktivnosti:

Nositelji:

Rokovi:

predložiti članove radnih grupa za izradu pravilnikâ pazeći pritom na
kompetencije i ujednačenu zastupljenost prema vrstama knjižnica/
poslova i regionalnom kriteriju
imenovani članovi radnih skupina koji su priznati stručnjaci i po jedan
član Vijeća za svaki pravilnik čija je zadaća poticati poštivanje rokova i
povezivanje s drugim stručnjacima po potrebi
prvi nacrti do 1. studenoga 2019.
stručna rasprava do 1. prosinca 2019.
podnošenje konačnog prijedloga ministrici

2. Kako je u pripremi izrada dokumenta o razvoju Hrvatske do 2030.potrebno je
maksimalno pratiti, predlagati i stručno vrednovati prijedloge koje priprema NSK.
Ocjenjujemo da je vrijedno osloniti se na strateški dokument o razvoju hrvatskog
knjižničarstva do 2021. koji je HKV usvojio još 2017.
Aktivnosti:

analiza stanja u hrvatskom knjižničarstvu i prijedlog razvojnih iskoraka

Nositelj:
Rokovi:

MK i NSK; HKV prati i raspravlja o prijedlozima i daje stručno mišljenje
dogovara MK

3. Analiza zahtjeva i priprema prijedloga za financiranje knjižnične djelatnosti temeljem
javnih natječaja
Aktivnosti:
proučavanje prispjelih prijedloga, usklađivanje zahtjeva s prihvaćenim
kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima te izrada prijedloga
ministrici za sufinanciranje odabranih programa
Nositelji:
Službe za knjižničnu djelatnost
Rokovi:
15. listopada tekuće godine
4. Tematske rasprave o aktualnim pitanjima razvoja hrvatskog knjižničarstva
Aktivnosti:

priprema radnih podloga za pojedinu tematsku cjelinu, sazivanje
okruglih stolova, vođenje zapisnika, izrada i diseminacija zaključaka

Nositelji:

HKV i stručne službe Ministarstva kulture
Suorganizatori: Zavod za knjižničarstvo i HKD

Rokovi:

po dvije sjednice godišnje, slijedom utvrđenih prioriteta

5. Zadaci koji zahtijevaju duže pripreme i/ili ovise o izradi drugih dokumenata
Radni sastanci svih predsjednika stručnih i savjetodavnih vijeća pri MK (za arhivsku,
muzejsku i knjižničnu djelatnost, za knjigu i nakladništvo i digitalizaciju kulturne baštine)
radi izdvajanja zajedničkih prioriteta u odnosu na strategiju razvoja kulture, obrazovanja
i znanosti i sagledavanja mogućeg novog modela organizacije stručnih i savjetodavnih
tijela MK, uključujući i međuresorska tijela
Radni sastanci s voditeljima Nacionalnog programa poticanja čitanja radi usklađenog
djelovanja.
Radni sastanci predsjednika HKV-a, predsjednika HKD-a, pročelnika Hrvatskog zavoda za
knjižničarstvo i stručnih službi ministarstva kulture

