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OSOBNE VIJESTI

TRINAESTA DODJELA KUKULJEVIĆEVE POVELJE
Na 37. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva, održanoj od 29. rujna do
2. listopada 2010. u Tuheljskim Toplicama Kukuljevićeva povelja dodijeljena je
sljedećim članovima HKD-a: Editi Bačić, Zdenki Sviben, Milivoju Zeniću i Danieli Živković.
Povjerenstvo za dodjelu Kukuljevićeve povelje u sastavu Alemka BelanSimić, Tinka Katić, Jelka Petrak, Đurđa Zorko i Dragutin Katalenac (predsjednik)
jednoglasno je odlučilo na svojoj 3. sjednici održanoj 7. rujna 2010. da se za dodjelu Kukuljevićeve povelje 2010 godine Glavnoj skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva predlože: Edita Bačić, Zdenka Sviben, Milivoj Zenić i Daniela
Živković.

OBRAZLOŽENJE
Povjerenstvo za dodjelu Kukuljevićeve povelje zaprimilo je šest (6) valjanih
prijava. Nakon temeljita razmatranja pristiglih prijava, Povjerenstvo je ocijenilo
kandidate u skladu s usvojenim kriterijima. Kriteriji su grupirani u četiri područja
djelovanja kandidata i to: napredovanje u struci, opći stručni i znanstveni doprinos, značajan doprinos u radu HKD-a te doprinos jačanju ugleda struke u zajednici (detaljni opis kriterija u prilogu). Nakon provedenog postupka bodovanja, Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da temeljem ukupnog broja postignutih bodova, odnosno ukupne ocjene sveukupnog rada i zasluga za unapređivanje knjižničarstva Glavnoj skupštini HKD-a predloži četiri kandidata za dodjelu povelje i to
kako slijedi:

Edita Bačić, viša knjižničarka
Editu Bačić, višu knjižničarku predložila je za dodjelu Kukuljevićeve povelje
Radna grupa za pravne i srodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Podršku prijedlogu pružila je i Radna grupa za javno zagovaranje Hrvatskoga
knjižničarskog društva.
Edita Bačić se nakon diplomiranja 1981. godine zapošljava u knjižnici Pravnog fakulteta u Splitu. Od 1996. godine je voditeljica knjižnice. Godine 2006.
stekla je zvanje više knjižničarke. Od samih početaka vođenja knjižnice zalagala
se je za modernizaciju knjižničnog poslovanja i elektroničku obradu knjižničnog
fonda. Odlučivši se za nabavku programskog paketa CROLIST, uvodi Knjižnicu
Pravnog fakulteta Split u elektroničku mrežu hrvatskih knjižnica kao prvu od pravnih knjižnica u Hrvatskoj.
Aktivno je sudjelovala na mnogobrojnim stručnim skupovima, na kojima je
održala niz zapaženih izlaganja. Objavila je više stručnih radova u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, zbornicima radova sa stručnih skupova, pravnim časopisima i drugim publikacijama. Prva se sustavno prije desetak godina počela baviti javnim za259
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govaranjem u knjižničarstvu u Hrvatskoj, smatrajući da će bolja vidljivost knjižničara u javnosti i njihovo strateško nastupanje primorati donositelje odluka na uvođenje
pozitivnih promjena u knjižničarstvu. U cilju osiguranja strategije javnog zagovaranja, predložila je osnivanje Radne grupe za javno zagovaranje te uvela radionice
Javnog zagovaranja u program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara.
Javno zagovaranje je danas prepoznato kao važan segment rada knjižničarskih društava, što u svom programu ističe i IFLA u kojoj Edita Bačić aktivno sudjeluje od
1999., isprva kao članica Okruglog stola o ženskim pitanjima, a od 2003. kao članica
Stalnog odbora Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima (MLAS). Njenim
je zalaganjem 2006. godine u Zagrebu održan sastanka MLAS-a, a za tu su prigodu
prevedena i 3 dokumenta IFLA/MLAS-a.
Zalažući se za dostupnost informacija općenito, a posebno pravnih informacija, prije desetak godina, u vrijeme svog predsjedavanja Komisijom za visokoškolske knjižnice, inicira i potiče sustavnu suradnju knjižnica pravnih fakulteta
u zemlji i uključuje se 2003. u mariborsku inicijativu za međuknjižničnu razmjenu
pravnih knjižnica u inozemstvu.
Edita Bačić od samog početka rada u knjižnici aktivno sudjeluje u radu Društva knjižničara u Splitu, čija je predsjednica bila u više mandata (1992.-1994.;
2000.-2004.) te radu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Aktivna je članica stručnih tijela i radnih grupa HKD-a. Posebno se ističe njezin rad u Radnoj grupi za
javno zagovaranje, koja je 2003. osnovana na njen prijedlog i čija je predsjednica
bila u dva mandata 2004.-2008. Na njen prijedlog osnovana je 2008. i Radna grupa za pravne i srodne knjižnice, a kolegica Bačić je izabrana za predsjednicu u
drugom mandatu. Svoje je pravno znanje dijelila s kolegama sudjelujući u izradi
više dokumenata Hrvatskoga knjižničarskog društva kao i u izradi prijedloga novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i prijedloga novih Standarda
za visokoškolske knjižnice.
Temeljem svega iznesenog, vidljiv je značajan stručni i općedruštveni doprinos kolegice Edite Bačić razvoju i unapređenju knjižničarske struke, kao i ugledu
hrvatskog knjižničarstva u široj društvenoj zajednici, pa se utemeljeno može zaključiti da Edita Bačić ispunjava sve uvjete i kriterije za dobivanje Kukuljevićeve
povelje za 2010. godinu.

Zdenka Sviben, viša knjižničarka
Zdenku Sviben, višu knjižničarku predložile su za dodjelu Kukuljevićeve povelje Knjižnice grada Zagreba.
Zdenka Sviben je nakon diplomiranja za Filozofskom fakultetu u Zagrebu
nekoliko godina radila u Centru za kulturu i informacije “Maksimir“. Godine
1991. zapošljava se u Knjižnicama grada Zagreba, prvo kao diplomirani knjižničar-informator, a od 1995. kao koordinator Informativno-posudbenog odjela Gradske knjižnice. Godine 2001. stekla je zvanje više knjižničarke.
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Tijekom svoga profesionalnog djelovanja u Knjižnicama grada Zagreba,
Zdenka Sviben je pokazala zavidne organizacijske sposobnosti, kao i stručnost u
različitim područjima knjižnične djelatnosti, a posebno u organiziranju rada s korisnicima. Propitivanje kvalitetnih i novih načina rada informacijske službe nastavila je baveći se ulogom novih medija, istražujući mogućnosti informacijskog
rada pomoću interneta, sudjelujući u koncipiranju i uređivanju mrežnih stranica
Knjižnica grada Zagreba, ali i na zahtjev pomažući kolegama u drugim narodnim
knjižnicama. Svoja je znanja uspješno pretočila i u vrlo zapažena predavanja i
radionice što ih u sklopu CSSU od 2002. drži za diplomirane knjižničare narodnih
i školskih knjižničara diljem Hrvatske.
Članica je organizacijskog odbora Mjeseca hrvatske knjige, a od 1995. urednica redovne godišnje programske knjižice. Na ovom su području, njenim zalaganjem
i stalnim kontaktima s knjižnicama i knjižničarima diljem Republike Hrvatske, postignuti vidni rezultati na poboljšanju programa u knjižnicama širom Hrvatske,
zahvaljujući kolegijalnim sugestijama u ujednačivanju programa, čime je postignuta standardizacija kvalitete i same programske knjižice, ali i pojedinačnih programa
mnogih knjižnica koje sudjeluju u toj tradicionalnoj manifestaciji što ju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture organiziraju Knjižnice grada Zagreba.
Aktivno je sudjelovala na mnogobrojnim stručnim skupovima, na kojima je
održala niz zapaženih izlaganja, od kojih su neka i objavljena u zbornicima radova. U stručnim se radovima bavila pitanjima od interesa za informacijsku službu
u narodnim knjižnicama, bilo da je radila samostalno ili u sklopu projekata na
razini narodnog knjižničarstva u Hrvatskoj. Kao priznati stručnjak sudjelovala je
i u brojnim programima i projektima, među kojima ističemo njezin rad kao koordinatora zahtjevnog projekta narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj “Pitajte
knjižničare”, jednog od prvih projekata takve vrste u hrvatskom knjižničarstvu, u
koji je uložila ne samo mnogo stručnog rada i kreativnosti, nego i nesebičan i
golem trud na poučavanju drugih, posebno mlađih, kolegica i kolega koji u njemu
sudjeluju iz svih većih narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Pokrenula je i koordinira i
projekt “Portal narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj”.
Zdenka Sviben je dala značajan doprinos i cjelokupnom narodnom knjižničarstvu u Hrvatskoj, surađujući s mnogim knjižnicama u Hrvatskoj, ali i predano se
angažirajući u radu Hrvatskoga knjižničarskog društva, čija je članica od 1992. godine. Od 2002. bila je predsjednica Komisije za narodne knjižnice i Sekcije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva. U tom je razdoblju bila i članica
radne grupe koja je izradila prijedlog Strategije razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Niz je godina članica uredništva HKD Novosti i mrežnih stranica
HKD-a. Na 35. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva 2006. izabrana je prvi
put za predsjednicu Društva, a na 36. skupštini 2008. i drugi put.
Navedeni vrijedni radni rezultati, visoka razina stručnog rada, ali i nesebičnost
i kolegijalnost koji su odlika cjelokupnoga stručnog i društvenog rada po našem
su mišljenju jasan dokaz da Zdenka Sviben ispunjava sve uvjete i kriterije za dobivanje Kukuljevićeve povelje za 2010. godinu.
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Milivoj Zenić, diplomirani knjižničar
Milivoja Zenića, diplomiranog knjižničara predložilo je za dodjelu Kukuljevićeve povelje Knjižničarsko društvo Šibenik.
Milivoj Zenić se nakon završenog studija 1979. godine zaposlio u Gradskoj
knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik, prvo kao diplomirani knjižničar, a kasnije kao
ravnatelj. Ovu dužnost obavlja i danas.
Kao ravnatelj šibenske gradske knjižnice, najzaslužniji je za njezino preseljenje, iz neprimjerena prostora u prizemlju nebodera podalje od gradskog središta, u novouredenu zgradu u središtu grada. U novom prostoru Knjižnica je
mogla ostvariti nove sadržaje (čitaonicu dnevnog tiska, studijsku čitaonicu, igraonicu, računalnu radionicu, audiovizualni odjel, multimedijalnu dvoranu, galeriju,
centar za vizualnu kulturu djece i mladih), što je značilo ne samo zadovoljenje
najviših stručnih standarda, nego i kvalitativno drugačiju ulogu knjižnice u kulturnom, pa i društvenom životu grada jer je ona postala središtem brojnih i raznovrsnih kulturnih događanja (predavanja, predstavljanja knjiga, radionica, tribina,
okruglih stolova, izložaba, ﬁlmskih projekcija itd.).
Pokrenuo je nakladničku djelatnost Knjižnice, jedinstvenu u hrvatskom knjižničarstvu, kojom se Knjižnica aﬁrmirala kao važan mali nakladnik i u nacionalnim
razmjerima, objavivši više od stotinu naslova, od pjesničkih zbirki do znanstvenih
zbornika. Uređuje niz Bašćina, jednu od šest edicija, u kojemu je izašlo šesnaest
knjiga s djelima šibenskih humanista i franjevačkih pisaca šibenskoga kraja. Nakladništvo je dovelo i do suradnje s brojnim pojedincima i kulturnim ustanovama i udrugama u zemlji jer su mnoga djela objavljena u zajedničkoj nakladi.
Autor je triju knjiga, u kojima se bavi šibenskom baštinom: U pohvalu od
grada Šibenika : pisana riječ od najstarijih vremena do danas (2002), Šibenska
katedrala (2003.) i Stari Šibenik : kalama, sklalama i butama (2010.), kao i niza
stručnih radova iz područja knjižničarstva, ali i povijesti i kulture Šibenika i okolice. Knjižničarima je osobito važna prva knjiga za poznavanje povijesti šibenske
knjige, knjižnica, knjižara i nakladnika, čiji je udio u nacionalnoj kulturnoj povijesti znatan.
Aktivno je sudjelovao u organizaciji različitih znanstvenih i stručnih skupova, kako onih s područja knjižničarstva (bio je član Organizacijskog odbora 30.
skupštine HKD-a u Primoštenu), tako i onih vezanih uz bogatu kulturnu povijest
grada Šibenika i okolice, kao npr., o obitelji Vrančić u hrvatskoj književnosti i
znanosti (1995.), o Antunu Vrančiću (2004.), o jezikoslovcu Josipu Jurinu (1996.)
i drugima. Najzaslužniji je za uspostavljanje suradnje između šibenskih kulturnih
ustanova i Petoﬁ Irodalmi Muzeuma u Budimpešti i Kuće umjetnosti u Vaspremu,
temeljenu na ostavštini šibenskih i hrvatskih humanista Antuna i Fausta Vrančića.
Potaknuo je osnutak Knjižničarskog društva Šibenik u okviru kojeg je, kao i
prije toga u okviru Društva knjižničara Split, aktivno djelovao na promicanju i
unapređivanju stručnog rada, stručnog obrazovanja i usavršavanja, te promociji
262

OSOBNE VIJESTI

ugleda struke u zajednici. Predsjednik je Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu.
Kao veliki poznavalac i ljubitelj knjige koji je cijeli radni vijek posvetio promicanju kulture čitanja, a osobito valorizaciji zavičajne knjižne i književne baštine, Milivoj Zenić je ostvario velike rezultate i dao značajan doprinos knjižničarskoj struci u cjelini, te je ispunio sve uvjete i kriterije za dobivanje Kukuljevićeve
povelje za 2010. godinu.

Prof. dr. sc. Daniela Živković, izvanredna profesorica, knjižničarska
savjetnica
Prof. dr. sc. Danielu Živković, izvarednu profesoricu i knjižničarsku savjetnicu predložila je za dodjelu Kukuljevićeve povelje Radna grupa za autorsko pravo
Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Daniela Živković je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom
studija upisala je dvogodišnji studij bibliotekarstva koji je završila s diplomskim
radom “Časopisi objavljeni u nas na njemačkom jeziku od početka jugoslavenske
periodike do 1945. godine”. Godine 1987. obranila je na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu magistarski rad pod nazivom “Njemački jezik u Zagrebu u drugoj polovini 18. stoljeća”, a godine 2000. doktorski rad “Suvremeni oblici knjige: doprinos znanosti o knjizi” kojim je stekla stupanj doktora znanosti u području informacijskih znanosti.
Kao diplomirani knjižničar od 1983. do 2002. godine radila je u Nacionalnoj
i sveučilišnoj knjižnici. Zvanje višeg knjižničara stekla je 1992. godine, a zvanje
knjižničarskog savjetnika 1999. godine.
Kao vanjska suradnica predavala je na Katedri za bibliotekarstvo Filozofskog
fakulteta u Zagrebu od 1996. godine. Docentica je na Katedri za bibliotekarstvo
Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od
1. rujna 2002., a od srpnja 2004. i predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo.
Godine 2006. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora. Članica je Pregovaračke
skupine za pristup Hrvatske Europskoj uniji za područje ”Screening Chapter 25
on Science & Research”, tema: Znanost i društvo od listopada 2005. godine.
Kao osnivačica i voditeljica Hrvatskog ureda za ISBN i ISMN u Nacionalnoj
i sveučilišnoj knjižnici, razvila je suradnju između nakladnika i knjižnica u Hrvatskoj (1992.-2002.). Ustanovila je bazu podataka hrvatskih nakladnika knjiga i
nota te je 1997. godine sastavila adresar Nakladnici knjiga i nota u Hrvatskoj,
prvu i do sada jedinu publikaciju takve vrste u zemlji. S Vijećem Europe surađivala
je u projektima s područja nakladništva i knjižničarstva pod zajedničkim nazivom
“Books, Archives and Electronic Publishing” (1995.-1998.). Pokrenula je projekt
Katalog knjiga na prodaju (Books-In-Print) u Hrvatskoj. Bila je aktivna članica
Međunarodnog ureda za ISBN u Berlinu (1992.-2002.) i predstavnica Hrvatske u
IFLA-inu Odboru za autorsko pravo i druga pravna pitanja (CLM) (2002.-2007.).
Pomogla je organizirati značajne međunarodne skupove u Hrvatskoj, a bavila se i
prevođenjem stručne literature iz područja knjižničarstva.
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Napisala je samostalno ili u koautorstvu nekoliko knjiga, od kojih su najvažnije:
Elektronička knjiga (Zagreb, 2001.); Matija Smodek (Lokve, 2001.) i Knjižnice i
autorsko pravo (s Aleksandrom Horvat) (Zagreb, 2009.), kao i četrdesetak znanstvenih i stručnih članaka i priloga u domaćoj i stranoj stručnoj periodici i knjigama.
Vodi znanstveni projekt Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu, a prije
toga surađivala je u nizu projekata HAZU, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te Vijeća Europe. Sudjelovala je na brojnim
znanstvenim i stručnim skupovima, na mnogima s pozvanim izlaganjem.
Od osnivanja Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 2001. godine, redovito sudjeluje u izvođenju nastave i
drži tečajeve Zakonodavstvo i ugovori i Elektroničko nakladništvo. Od 2007. predsjednica je Povjerenstva za stručne knjižničarske ispite Hrvatskoga knjižničnog
vijeća.
Članica je Hrvatskoga knjižničarskog društva od 1983. godine i dva je puta
obnašala dužnost stručne tajnice Društva. Bila je i jeste članica različitih stručnih
tijela Društva, te prva predsjednica Radne grupe za autorsko pravo. Kao aktivna
članica Društva naročit doprinos dala je u radu na organizaciji više godišnjih
skupština i drugih stručnih skupova i sastanaka, a posebno istraživanjem povijesti
osnutka i prvih godina rada Društva. Kao dugogodišnja stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva, a posebno u ratnim godinama, prof. dr. sc. Daniela
Živković pomogla je očuvanju i učvršćenju našega stručnoga udruženja i njezinoj
prepoznatljivosti u međunarodnoj sredini.
Prof. dr. sc. Daniela Živković višestruko je pridonijela razvitku knjižničarske
struke u Hrvatskoj: svojim je dugogodišnjim radom u području knjižničarskog
obrazovanja pomogla izgraditi više naraštaja školovanih knjižničara, a znanstvenim je doprinosom pomogla knjižničarstvu da se učvrsti kao akademska disciplina, te na taj način ispunjava sve uvjete i kriterije za dobivanje Kukuljevićeve povelje za 2010. godinu.
Priredio
Dragutin Katalenac
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PRILOG: Tablica kriterija za ocjenjivanje kandidata za dodjelu
Kukuljevićeve povelje
Opis aktivnosti
NAPREDOVANJE U STRUCI
Iskustvo (godine rada u struci)
Postignuto stručno zvanje/ak. stupanj u knjižničarstvu
Znanstveno zvanje
Položaj u ustanovi / knjižnici
Stručno usavršavanje:
• Hrvatska
• inozemstvo
Nagrade i odličja
OPĆI STRUČNI I ZNANSTVENI DOPRINOS
Izniman doprinos u struci
Vođenje projekata:
- lokalni
- nacionalni
Upravljačko-organizacijski doprinos
Inovacije:
- lokalne
- nacionalne
Izlaganja na stručnim skupovima:
• lokalni i regionalni
• nacionalni
• međunarodni
Edukacija:
• lokalno i regionalno
• CSSU
• fakultet
Objavljeni stručni i znanstveni radovi i prikazi:
• lokalini i regionalni
• nacionalni
• međunarodni
Objavljene knjige
Organizacija skupova:
- lokalni
- nacionalni
- međunarodni
Urednički rad
Doprinos razvoju knjižničarskog zakonodavstva
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ZNAČAJAN DOPRINOS U RADU HKD-a I LOKALNIH I REGIONALNIH
KNJIŽNIČARSKIH DRUŠTAVA
Rad u regionalnom knjižničarskom društvu
Sudjelovanje u radu upravljačkih/stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog
društva
Rad u međunarodnim udrugama (IFLA i dr.)
DOPRINOS JAČANJU UGLEDA STRUKE U ZAJEDNICI
Članstva i aktivnosti u kulturnim vijećima i drugim tijelima društvene zajednice:
• lokalna i regionalna
• nacionalna
• međunarodna
Nakladnička djelatnost
UKUPNO
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