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IN MEMORIAM VJEKOSLAV BIZJAK

Ljiljana Krpeljević
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
kljilja@gskos.hr

Rođen je 1941. godine u Radlju ob Dravi u Sloveniji. Učiteljsku školu završio je u
Osijeku 1961. godine, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1967. godine, gdje je
diplomirao na dvopredmetnoj studijskoj grupi Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske
književnosti s psihologijom kao drugim glavnim predmetom. Pet je godina radio u
prosvjeti: na gimnazijama u Garešnici i Slavonskoj Požegi te na učiteljskoj školi u Subotici.
1972. godine dolazi u Gradsku knjižnicu gdje je radio na poslovima bibliotekarainformatora i voditelja posudbenih odjela sve do 1979. kada prelazi u Općinsku upravu
Osijek, gdje radi kao savjetnik u Komitetu za obrazovanje, kulturu, fizičku i tehničku
kulturu, zatim kao šef Kabineta predsjednika Općinske skupštine Osijek, a od 1986. godine
rukovodi stručnom službom za odgoj i obrazovanje općine Osijek.
Uz redovni posao redovno se bavio novinarskom književnom kritikom. Piše o oko
1.500 knjiga, najvećim dijelom u „Glasu Slavonije“ te, tijekom desetogodišnjega razdoblja,
u redovnoj rubrici zagrebačkoga „Svijeta“. Prikaze knjiga objavljivao je također u „Borbi“,
u listovima osječkih radnih organizacija te u časopisima „Knjiga i čitaoci“ i „Revija“.
U Knjižnicu se vraća 1990. godine, ovaj put kao ravnatelj i ostaje do 1992. godine.
U tom razdoblju posebno je bio angažiran oko osnivanja Austrijske čitaonice. 1992. godine
odlazi na novo radno mjesto u Osječko-baranjsku županiju. U iznimno teškom „ratnom“
razdoblju od 1991. do 1994. godine obnaša funkciju predsjednika Društva knjižničara
Slavonije i Baranje. 1997. godine, kao priznanje za cjelokupan rad, dodijeljena mu je
Spomenica domovinske zahvalnosti.
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U mirovinu odlazi 2006. godine s radnog mjesta ravnatelja Galerije likovnih
umjetnosti u Osijeku.
I kao umirovljenik čest je posjetitelj Knjižnice, kao korisnik, ali i kao sudionik na
promocijama knjiga i drugim kulturnim događanjima.
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