Izvješće o radu Društva knjižničara u Splitu za 2016. godinu

Izborna skupština u siječnju 2016.
Zadnja Izborna skupština održana je u 28. siječnja 2016. U Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Nažalost,
nitko od članove nije se bio kandidirao za predsjednika, tako da se nisu birala niti ostala tijela
Društva. Usvojena su izvješća: Izvješće o radu Društva knjižničara u Splitu za razdoblje lipanj 2014. –
prosinac 2015. godine te Financijska izvješća Društva za 2014. i 2015. godinu koja su zajedno sa
zapisnikom s Izborne skupštine proslijeđena Uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Glasnik Društva bibliotekara Split br. 12-13/2014.-2015.
Dovršena je priprema i tiskanje Glasnika Društva bibliotekara Split br. 12-13/2014.-2015. Za pripremu
i tiskanje bile su zatražene 3 ponude: Enter Digital Studio, DES, Slobodna Dalmacija Print, od kojih je
ponuda Enter Digital Studija bila najpovoljnija u iznosu od 5.400,00 kn (za tiskanje, a priprema gratis).
Narudžbenica je odaslana u prosincu 2015., račun izdan po završetku tiskanja i plaćen početkom
2016. godine. Tiskano je 200 primjeraka ovog broja.
Nakon toga je Uredništvo Glasnika organiziralo promociju Glasnika br. 12-13/2014.-2015. koja je
održana 22.4.2016. u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Promotori su bili dr. sc. Branko Matulić, prorektor
za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu, mr. sc. Petar Krolo, ravnatelj Sveučilišne knjižnice
u Splitu te Edita Bačić, knjižničarska savjetnica i glavna urednica Glasnika.

Facebook stranice Društva
Početkom 2016. izrađene su testne Facebook stranice Društva dostupne na adresi:
https://www.facebook.com/DKST-Društvo-knjižničara-u-Splitu-890012137746834/
Stranica se ažurira vlastitim i dijeljenjem priloga drugih knjižničara i knjižničarskih udruga, ali je
posjećenost mala jer još nije predstavljena članstvu Društva.

Financijska sredstva i članarine
Pošto su istekli mandati predsjednici i ostalim tijelima, Društvo se nije moglo natjecati za sredstva
Grada niti Županije u 2016. godini jer je za prijave na natječaje potrebno priložiti izvadak iz Registra
udruga Republike Hrvatske s valjanom registracijom.
Međutim, pošto se nije trošilo, a članarine su se i dalje uplaćivale, prikupila su se određena sredstva
koja će osigurati normalni rad Društva i planiranje daljnjih aktivnosti do ponovnog natjecanja za
sredstva Grada i Županije u 2017. godini (a to će ustvari biti sredstva za 2018. godinu).

U 2016. plaćeno je 8 članarina gotovinom i 13 članarina preko računa Društva, ukupno 21 članarina.
Od uplaćenih članarina 9 su članarine za 2015. godinu, a 12 su članarine za 2016. godinu.
Odgovarajući iznos za 21 članarinu u iznosu od 630 kn uplaćen je HKD-u 23.12.2016.
U siječnju i veljači 2017. godine, prvenstveno zahvaljujući trudu blagajnice Društva Margite Puharić
koja je intenzivirala kontakte s članovima, plaćen je veći broj zaostalih članarina: 18 članarina
gotovinom i 14 članarina preko računa Društva, ukupno 32 članarine. Od ovih 32 uplaćene članarine,
10 je za 2015. godinu, 20 za 2016. godinu, a 2 za 2017. godinu.
Cjelokupno financijsko izvješće za kalendarsku 2016. godinu je u prilogu, a izradila ga je knjigovotkinja
Društva Nada Katušić. U izvješću su navedeni prihodi i rashodi Društva po stavkama te stanje žiro
računa i stanje blagajne zaključno s 31.12.2016. godine.
Stanje žiro računa 31.12.2016.
Stanje blagajne 31.12.2016.
Ukupno 31.12.2016.

8.521,96 kn
298,77 kn
8.820,73 kn

Ovome treba pridodati 18 članarina uplaćenih gotovinom u 2017. godini (uz odbitak dijela svih 32
članarina koji se uplaćuje HKD-u) i odbiti troškove FINA-e te je realno trenutno stanje novčanih
sredstava:
Stanje žiro računa 21.2.2017.

Stanje blagajne 21.2.2017.
Ukupno 21.2.2017.

9.338,97 kn (izvod FINA-e 14.2.2017.) + 1.260,00 kn (18
članarina gotovina) -960,00 kn (32 članarine HKD-u) =
9.638,97 kn
53,80 kn
9.692,77 kn

Članstvo
Broj članova se smanjio zbog odlaska kolegica u mirovinu (Elli Pecotić, Ingrid Poljanić, Ljiljana Lučin,
Meri Butirić) , a neki su istupili iz osobnih razloga (Sanda Marlais Buble, Divić Jure, Jasna Perhoč,
Suzana Prkić Jurić). Kolegica Suzana Prkić Jurić poslala je pismo e-mailom u kojem navodi da njezina
knjižnica u Gospodarskoj komori zapravo nikada nije zaživjela te da ona ustvari radi druge poslove.
Navela je da joj je bilo čast biti članicom Društva te je, uz srdačne pozdrave svim članovima, zaželjela
Društvu uspješan i kvalitetan rad u budućnosti. Kolegica Gordana Miolin je također otišla u mirovinu,
ali me je obavijestila da želi i dalje biti aktivan član Društva. Trenutan broj članova je 70 uz napomenu
da za još neke članove treba izvršiti provjeru zbog skorašnjeg odlaska u mirovinu ili neplaćanja
članarine.

Dijana Erceg
Split, 21. veljače 2017.

