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Plan rada za dvogodišnje razdoblje obuhvaća kontinuirane i povremene aktivnosti Zagrebačkog 

knjižničarskog društva koje su u skladu sa Statutom ZKD-a.  

Kroz kontinuirane aktivnosti planira se nastavak aktivnog djelovanja članova ZKD-a u radu tijela 

Hrvatskoga knjižničarskog društva, sudjelovanje u radu izbornih i redovnih skupština HKD-a, kao i 

suradnja s regionalnim knjižničarskim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu. Planirana je osnaživanje 

partnerstva i suradnje s institucijama iz područja kulture i obrazovanja.  

Izlaganjima o radu ZKD-a nastavit će se predstavljanje Društva sudjelovanjem na domaćim i 

međunarodnim stručnim skupovima i savjetovanjima.  

Sudjelovanjem u e-savjetovanjima upravna tijela i pojedinci ZKD-a nastojat će pridonijeti donošenju 

kvalitetnijih zakonskih i podzakonskih akata o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. 

Redovita djelatnost Društva održavat će se kroz rad na redovitim sjednicama Upravnog i Nadzornog 

odbora, održavanje godišnjih i izbornih skupština. Nastavit će se s poticanjem knjižničara na aktivno 

sudjelovanje u radu Zagrebačkog knjižničarskog društva, uvažavajući i ističući različitosti knjižnica i 

knjižničara koje koji su članovi ZKD-a. I nadalje će se održavati baza članova u skladu s postojećim 

zakonima. ZKD će u narednom razdoblju nastaviti s postojećom nakladničkom djelatnošću, odnosno 

objavljivanjem glasila Novi uvez u elektroničkom obliku te s održavanjem obnovljene mrežne stranice 

ZKD-a, Facebook stranice i drugih društvenih mreža koje su u proteklom razdoblju aktivirane. 

Članovi Zagrebačkog knjižničarskog društva redovito se biti informirani o aktivnostima društva putem 

elektroničke pošte i pozivani da se u njih uključe, prema mogućnostima. 

Financiranje posebnih programa nastavit će se prijavom na pozive za predlaganje Programa javnih 

potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH i drugih tijela na gradskoj, županijskoj i 

državnoj razini. 

Svojim aktivnostima, i u skladu s mogućnostima, Društvo će sudjelovati u nacionalnim 

manifestacijama i akcijama vezanim uz promociju knjižnica, čitanja i knjiga u Zagrebu (npr. Mjesec 

hrvatske knjige, Interliber, Noć knjige, Noć muzeja i drugo).  

Povremene aktivnosti obuhvatit će organiziranje samostalnih stručnih skupova, okruglih stolova ili u 

suradnji s drugim regionalnim društvima; organiziranje stručnih predavanja, tribina i promocija 

stručnih izdanja s područja knjižničarstva; organiziranje stručnih posjeta i putovanja u Hrvatskoj i 

inozemstvu i organiziranje tematskih izložbi. 

Posebnost i snaga Zagrebačkog knjižničarskog društva je u bogatstvu i različitosti članova koji dolaze iz 

više vrsta knjižnica te iz dvije županije, a koji mogu svojim idejama, znanjem i iskustvom doprinijeti 

kvalitetnom radu Društva, promicanju knjižničarstva i knjižnica.  
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