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Skupovi i predavanja u zemlji
i institutskih knjižnica) Republike
Hrvatske: rektori i prorektori, ravnatelji
i voditelji sveučilišnih knjižnica, Državni
tajnik za znanost Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, načelnica za
normativne poslove u Ministarstvu
kulture i knjižničari iz navedenih
knjižnica. Na skupu je bilo prijavljeno
103 sudionika.
2. Kroz rektorska izlaganja
upoznali smo se sa stanjem knjižnica
na pojedinim sveučilištima i u svim je
izlaganjima izražena želja za integracijom knjižnica unutar pojedinog
sveučilišta, kao i zajedničkom suradnjom među sveučilištima.
3. Rektorica zagrebačkog sveučilišta prof. dr. Jasna Helena Mencer
izrazila je potrebu da:
a. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, koja je 1995. godine bila isključen
kao članica Sveučilišta u Zagrebu
(nakon što je to bila 120 godina),
ponovno bude članica tog Sveučilišta
b. je ravnatelj sveučilišnog razdjela Nacionalne i sveučilišne knjižnice
dobrodošao član Senata zagrebačkog
sveučilišta
c. se uspostaviti takav sveučilišni
razdjel NSK koji će predviđati buduće
potrebe integriranog Sveučilišta (npr.
dizajn kataloga usluga knjižnično
informacijskog sustava, pohranjivanje
znanstvene bibliografije u elektroničkom obliku, prijenos disertacija u
svjetske baze ...)
d. se osigura kadrovski razvoj i
obnavljanje, kao i razvoj materijalne
osnove knjižnica na Sveučilištu kao
važan element strateškog razvoja i
financiranja Sveučilišta (dakle, treba
osigurati i razviti informacijsku infrastrukturu)
e. na legislativnoj razini osigurati
razvoj sveučilišnih knjižnica.
4. Državni tajnik za znanost
prof. dr. Slobodan Uzelac, kao stav
Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa, iznio je odlučnost Ministarstva
da se ide u nabavu integriranog
knjižničnog softvera. Tajnik je spominjao NISKA-u, a zapravo glavni
proizvod NISKA-e je odluka o zajedničkom integriranom knjižničnom
softveru.

a. Predložio je da Glavni ravnatelj NSK zajedno s ravnateljima ostalih
sveučilišnih knjižnica, predstavnikom
Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa, kao i predstavnicima CARNeta
i SRCA osnuju zajedničku radnu
skupinu koja će raditi na nabavi
integriranog knjižničnog softvera i na
integraciji knjižnica u sustavu znanosti
i visokog obrazovanja.
5. Od strane velikog broja sudionika Skupa izražena je potreba donošenja novih standarda za sveučilišne i
visokoškolske knjižnice.
6. Komentar prijedloga gđe. Silve
Andrić, načelnice u Upravi za
normativne i upravno-pravne poslove
Ministarstva kulture, da se obave
dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bio je da te
dopune nisu potrebne jer postoji Zakon
o knjižnicama koji sve detalje razrađuje.

Stručni seminar Revizija i preventivna zaštita
knjižnične građe
(Osijek, 30. travnja 2004.)
U suradnji s Centrom za stalno
stručno usavršavanje knjižničara pri
NSK u Zagrebu, Županijska matična
služba Gradske i sveučilišne knjižnice
Osijek organizirala je 30. travnja 2004.
godine u prostorima Knjižnice stručni
seminar pod nazivom Revizija i
preventivna zaštita knjižnične građe za
knjižničare svih tipova knjižnica na
području Osječko-baranjske županije.
Predavači su bile kolegice Maja Lalić
iz KGZ, Gradske knjižnice Zagreb, i
mr.sc. Irena Medić iz Nacionalne i
sveučilišne knjižnice Zagreb. Koliko su
ove teme bitne za rad knjižničara,
pokazao je i veliki broj sudionika
seminara (53) koji su tijekom četiri sata
trajanja predavanja postavljali brojna
pitanja predavačima te raspravljali o
problemima s kojima se susreću u
svom radu u knjižnicama. Na temelju
ocjena koje su sudionici dali predavačima nakon održanog seminara zaključujemo da su zadovoljni izlaganjem i da
će stečena znanja moći primijeniti na
svom radnom mjestu.
S. Pavlinić

Stručni skup Knjižnica
i mediji
(Hrvatski centar za dječju knjigu,
Zagreb, 6. svibnja 2004.)
U Hrvatskom centru za dječju
knjigu od 1996. godine do danas
organiziraju se stručni skupovi posvećeni knjizi, čitanju i knjižnici uz koji se
redovito objavljuju prigodni zbornici.
Ovogodišnji je skup održan povodom
dvadesete obljetnice rada s medijima u
prostorima Gradske knjižnice, a
organiziran je u suradnji s Medijatekom
i Austrijskim kulturnim forumom. Skup
je zamišljen kao prezentacija različitih
aspekata rada s medijima te promišljanje
uloge medija u odgoju i obrazovanju
putem knjižnica, kulturnih centara i
medijske kulture. Skup je imao međunarodni karakter s gostima iz središnjih
dječjih knjižnica Beča i Ljubljane,
suradnicima Francuskog instituta i
British Councila, predavačima medijske kulture zagrebačke Učiteljske
akademije te iskustvima gradskih
knjižnica iz Rijeke, Vinkovaca i
Zagreba.
Beate Wegerer, gošća iz Beča,
predstavila je u zanimljivoj prezentaciji
aktivnosti središnje Gradske knjižnice
u Beču, čiji odjel za djecu i mladež nosi
ime “Planet Kirango”. Ona je dio mreže
knjižnica grada Beča koju čine 41
knjižnica i dva bibliobusa. Nova
Gradska knjižnica u Beču otvorena je
2003. godine na površini od 8 885 m2
i ima 240 000 jedinica tiskane građe i
60 000 jedinica multimedijalne građe.
Knjižnica organizira niz zanimljivih
aktivnosti za djecu od 3 do 13 godina
(www.kirango.at). O iskustvima u
radu s medijima Pionirske knjižnice u
Ljubljani govorio je knjižničar Vojko
Zadravec, o ponudi novih medija u
British Councilu Andreja Catinelli te
Ana Bjelousov o Medijateci Francuskog
instituta. Sadržaje kolegija medijske
kulture s rezultatima novih istraživanja
predstavili su stručnjaci Učiteljske
akademije dr. Milan Matijević, mr.
Vladimira Velički i prof. dr. Krešimir
Mikić. Sonja Šimić iz knjižnice i
čitaonice Vinkovci prikazala je rad u
novoj obnovljenoj zgradi podsjetivši na
ratna stradanja te na bibliobus, dar
grada Beča, koji je u ratno vrijeme
zamjenjivao knjižnicu. Osim bogatog
fonda knjiga, danas je u Vinkovcima

