5. OKRUGLI STOL : KNJIŽNICE I SUVREMENI MENADŽMENT
Tema: Kako i zašto biti vidljiviji i prisutniji, Rijeka, petak, 22. ožujka 2013.
Izvješće i zaključci

5. OKRUGLI STOL : KNJIŽNICE I SUVREMENI MENADŽMENT
Tema: Kako i zašto biti vidljiviji i prisutniji,
Rijeka, 22. ožujka 2013.,
Sveučilišni kampus, Sveučilišna avenija 4, zgrada Filozofskog fakulteta, prizemlje

IZVJEŠĆE I ZAKLJUČCI
ORGANIZATOR:
Komisija za upravljanje Hrvatskoga knjižničarskog društva

SUORGANIZATORI:
Knjižničarsko društvo Rijeka
Gradska knjižnica Rijeka
Sveučilišna knjižnica Rijeka

ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBOR (članice Komisje za upravljanje)
Lea Lazzarich
Marija Šegota-Novak
Senka Tomljanović
Gorana Tuškan Mihočić
Ostale članice i članovi Komisije za upravljanje (Meri Butirić, Željka Hatvalić-Strahija, Andrija
Nenadić, Dijana Sabolović-Krajina i Marica Šapro- Ficović) redovito su informirani o prijedlozima
Odbora te su dali suglasnost o izabranoj temi skupa, o izboru pozvanih predavača i naslovnim temama
njihovih izlaganja. Komunikaciju je e-mailom koordinirala Marija Šegota-Novak.
PRIJAVLJENIH: 115
SUDIONICI: 102 + 4 pozvana izlagača, iz svih krajeva Hrvatske, iz svih vrsta knjižnica
ravnatelji i voditelji samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu, voditelji knjižničnih odjela, službi i
programa, knjižničari, sveučilišni profesori knjižničarstva, studenti knjižničarstva, profesori s riječkog
sveučilišta
OBLIK RADA:
pozvana predavanja i panel rasprava s uvodnim izlaganjima
MEDIJI:
Poziv poslan svim hrvatskim i loklanim riječkim medijima.
Popraćeno: Novi list , Radio Rijeka, HTV Studio Rijeka

MATERIJALI SKUPA: Mapa s kratkim biografijama izlagača i sažeci izlaganja
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PROGRAM
Pozvana predavanja s raspravom: 10 -13 sati
Moderator: Marija Šegota-Novak
Srećko Jelušić: Političke elite i knjižnice u Hrvatskoj
Antun Vujić: Knjižnice, leksikografija i dostupnost javnog znanja
Božo Skoko: Kako se koristiti odnosima s javnošću u radu knjižnica
Boris Ljubičić: Dijalog između politike i dizajna
Panel rasprava: 14 -16 sati
Kako i zašto biti vidljiviji i prisutniji : knjižničarski pogled/i
Moderator: Lea Lazzarich
14 – 15 sati uvodni govornici
Dunja Seiter Šverko: Jačanje partnerstva i inovacijska kultura
Gorana Tuškan-Mihočić: Sadržaj - ključna prednost knjižnica
Senka Tomljanović: Knjižnicu vidi tko knjižnicu treba
Janja Maras: Knjižničari u javnosti: kako do novog imidža
Dijana Sabolović-Krajina: Promocija knjižnice - koristimo li dovoljno pružene šanse
Ivana Vladilo i Draženka Stančić: Kad knjižničar postane knjižnica

ZAKLJUČCI:
• Struka je svjesna potrebe da bude vidljivija i prepoznatljivija. Na tome treba raditi
stalno i uporno na nove i inovativne načine.
• Knjižnice moraju biti svjesne uspona i konkurencije komercijalnih informacijskih
organizacija, te u takvom okruženju moraju naći svoje mjesto u skladu sa svojim
društvenim ciljevima.
• Potrebna je bolja i veća suradnja kako unutar knjižničarske zajednice tako i unutar
drugih institicija u kulturi, obrazovanju te razvijanje partnerstva i s ostalim
društvenim dionicima
• Knjižnice u partnerstvima s drugim informacijskim ustanovama trebaju više nego do
sada koristiti prednosti novih tehnologija u povezivanju sadržaja i informacija koje
produciraju.
• Knjižničari trebaju koristiti vještine i znanja kvalitetnog odnosa sa svim javnostima
uvijek se rukovodeći visokim etičkim načelima.
• Vizualni identiteti ustanove, profesije, udruge, manifestacije mogu biti snažan alat u
prenošenju poruka o njima kao i njihovoj boljoj vidljivosti.

TEMA, MJESTO I GODINA ODRŽAVANJA, WEB ADRESA PREZENTACIJA,
IZVJEŠĆA I ZAKLJUČCI 1. - 4. OKRUGLOG STOLA
Planiranje i strategije razvoja u knjižnicama..... (Osijek, 2008.)
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/32
Upravljanje i osiguranje kvalitete ( Rijeka, 2009.)
http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/program/152
Upravljanje ljudskim potencijalima u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja (Zagreb,2010.)
http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/170/
Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla u kontekstu upravljačkih vještina (Zagreb, 2011.)
http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/186/
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