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Библиотеке и циљеви одрживог развоја Библиотеке и циљеви одрживог развоја 
УН Агенде 2030УН Агенде 2030

43. Скупштина Хрватског књижничарског друштва, Улога и могућности 
књижница у остваривању глобалних циљева одрживог развоја УН Агенде 
2030, Опатија, Хрватска, 10–13. октобар 2018.

Ово го ди шња 43. Скуп шти на Хр ват ског књи жни чар ског дру штва (ХКД) одр жа на 
је од 10. до 13. ок то бра у Опа ти ји. Глав на те ма би ла је Уло га и мо гућ но сти књи жни-
ца у оства ри ва њу гло бал них ци ље ва одр жи вог раз во ја УН Аген де 2030, док су под те ме 
би ле: Ин клу зив не би бли о теч ке услу ге, Би бли о те ке и за кон ски про пи си, Би бли о те ке и 
ква ли тет обра зо ва ња, Би бли о те ке и одр жи ви раз вој, Би бли о те кар ско на зи вље и Ре ги-
о нал на дру штва – раз вој и са рад ња.1

Ни је слу чај но што је ХКД ода бра ло баш ову те му за сво ју скуп шти ну. Аген да Ује ди ње них 
на ци ја (УН) за одр жи ви раз вој 2030 је стра те шки до ку мент ко ји су у сеп тем бру 2015, под на-
зи вом Про ме ни ти свет: про грам Ује ди ње них на ци ја за одр жи ви раз вој 2030, усво ји ле све зе мље–
чла ни це. Хр ват ска је при хва ти ла оба ве зу из ра де на ци о нал ног стра те шког пла на ци ље ва одр-
жи вог раз во ја, ко ји ће би ти пред ста вљен на за се да њу УН-а сре ди ном 2019. го ди не. Аген да 
2030 са др жи 17 гло бал них ци ље ва и 169 пот ци ље ва одр жи вог раз во ја, ко ји об у хва та ју го то во 
све обла сти бит не за жи вот, де ло ва ње и бо љи так сва ког по је дин ца и ути чу на раз вој дру штва 
у це ли ни. 

За хва љу ју ћи по себ ном IFLA-ином ан га жма ну, би бли о те ке су пре по зна те као кључ не ин сти-
ту ци је за спро во ђе ње ци ље ва одр жи вог раз во ја Аген де. Глав ни аспек ти ко је IFLA за го ва ра у 
УН су: оси гу ра ње при сту па ин фор ма ци ја ма и за шти та основ них сло бо да у скла ду с на ци о нал-
ним за ко но дав ством и ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, очу ва ње кул тур не ба шти не, оп шта пи сме-
ност, уче ње и обра зо ва ње, као и до ступ ност и ко ри шће ње ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја.

Све ча ном отва ра њу, ко је је одр жа но у хо те лу Ам ба са дор, при су ство ва ла је и ми ни стри ца 
кул ту ре Ре пу бли ке Хр ват ске, Ни на Об у љен Кор жи нек. Она се оку пље ни ма обра ти ла ду жим 
го во ром у ко ме је бра ни ла но ви пред лог За ко на о би бли о те ка ма и би бли о теч кој де лат но сти, 
око ко јег су се прет ход них да на жу стро су ко би ли би бли о теч ка стру ка и ми ни стар ство као 
пред ла гач. Пред лог за ко на је на ред ног да на био пред ви ђен за пр во чи та ње у ре пу блич ком 
Са бо ру, али је, на кон рас пра ве, ипак по ву чен. У свој ству су ор га ни за то ра, при сут не су по здра-
ви ли ди рек тор Град ске књи жни це Ри је ка, Ни ко Цвјет ко вић, и пред сед ни ца Књи жни чар ског 
дру штва Ри је ка, Ко ри на Уди на, као и глав на ди рек тор ка На ци о нал не и све у чи ли шне књи жни-
це, Та тија на Пе трић.

Скуп шти ни Хр ват ског књи жни чар ског дру штва прет хо дио је 9. окру гли сто за школ ске би-
бли о те ке ко ји је под на зи вом (Не)до сег ну ти стан дар ди одр жан истог да на у Уго сти тељ ској шко-
ли у Опа ти ји. У ра ду Скуп шти не уче ство ва ло је 250 би бли о те ка ра из Хр ват ске, као и го сти из 

1   Главни покровитељи најзначајнијег годишњег сусрета библиотекара Хрватске били су Министарство културе и Министарство науке 
и образовања Републике Хрватске.
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Бо сне и Хер це го ви не, Сло ве ни је, Ср би је и Аустри је. То ком три да на, 75 струч ња ка одр жа ло 
је 55 из ла га ња, а 52 би бли о те ка ра је пред ста ви ло свој рад кроз 27 по сте ра. Одр жа но је и не-
ко ли ко окру глих сто ло ва, а пред ста вље на су и но ва, од но сно стал на из да ња ХКД-а те збор ник 
Со ци јал но ин клу зив не би бли о теч ке услу ге.

Као је ди ни пред став ник би бли о те ка ра из Ср би је, из ла га ње на те му „Ак тив но сти хр ват ског 
од је ла Град ске књи жни це Су бо ти ца у про во ђе њу ци ље ва одр жи вог раз во ја Аген де 2030“ има-
ла је Бер на ди ца Иван ко вић, ви ша ди пло ми ра на би бли о те кар ка Град ске би бли о те ке Су бо ти-
ца. Она је пред ста ви ла до бар при мер прак се тро је зич не би бли о те ке, чи јим ак тив но сти ма се 
оства ру ју ци ље ви УН Аген де и до ка за ла ка ко су и ко ли ко би бли о те ке ва жни парт не ри у њи хо-
вом спро во ђе њу.

По ред све га на бро ја ног, то ком тра ја ња скуп шти не одр жа ни су и са стан ци сек ци ја, ко ми си-
ја и рад них гру па ко је де лу ју при ХКД-у,2 кон сти ту и сан је струч ни од бор те одр жа ни из бо ри. За 
но ву пред сед ни цу Хр ват ског књи жни чар ског дру штва на ман дат ни пе ри од од две го ди не, до 
2020, иза бра на је Ди ја на Мац ха ла, би бли о те кар ска са вет ни ца из На ци о нал не и све у чи ли шне 
књи жни це у За гре бу. И ове го ди не за слу жним по је дин ци ма до де ље на су пре сти жна при зна ња 
Дру штва, Ку ку ље ви ће ва по ве ља, као на гра да за жи вот но де ло и на гра да Ева Ве ро на мла дим би-
бли о те ка ри ма до 35 го ди на.3

Бер на ди ца Иван ко вић

2   При Хр ват ском књи жни чар ском дру штву де лу је 7 сек ци ја, у окви ру ко јих ра ди 31 ко ми си ја и 6 рад них гру па. То су: Сек ци ја за 
би бли о граф ску кон тро лу, на род не би бли о те ке, обра зо ва ње и ис тра жи ва ње, школ ске би бли о те ке, упра вља ње и тех но ло ги ју, ви-
со ко школ ске и спе ци јал не би бли о те ке те збир ке и слу жбе.

3   Ку ку љи ће ву по ве љу, за до при нос у ра ду Дру штва и ду го го ди шњи ис так ну ти рад у стру ци при ми ле су: Хе ла Чич ко, Са ња Га лиц, 
Бла жен ка Пе ра де нић-Ко тур, Ти на Га та ли ца и Ире на Пи лаш. На гра да Ева Ве ро на, ко ја се до де љу је мла дим би бли о те ка ри ма до 
35 го ди на, осво ји ли су: Ма ја Бо диш, Ива на Ма јер, Лу ци ја Ми шкић Ба ру нић, Ди на Ма ши на Де ли ја и Ма ја Кру лић Га чан.


