
 

 

Gradska knjižnica Krapina 

Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina 

OIB 7628618573 

Tel. 049 370 132, fax 049 301 794 

e-mail: info@gkkr.hr 

Ur. broj: 2140-380/1-20-01  

Klasa: 400-01/20-01/07 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU KNJIŽNICE U 2019. 

ZA GRADSKO VIJEĆE 
Podnositelj: Vesna Jelić, ravnateljica 

 

  

 

Krapina 30. 03. 2020. 

mailto:infok@gkkr.hr


Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina u  2019. 

 2 

 

 

 

1. UVOD 

 
Gradska knjižnica Krapina (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica, koja obavlja funkciju gradske 

knjižnice i županijske matične knjižnice za područje Krapinsko-zagorske županije. Osnivač i 

Vlasnik Knjižnice je Grad Krapina.  

Knjižnica kontinuirano djeluje od 1946. godine. Temeljem Zakona o knjižnicama izdvojila se iz 

sastava Pučkog otvorenog učilišta i upisana je u sudski registar kao samostalna ustanova na temelju 

rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 04.01.2006. godine i upisana u registarskom ulošku 

registarskog suda pod brojem 0001- Tt-05/12103-2. Matični broj Knjižnice je 2021056. 

Rješenjem Ministra Kulture, a na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća Knjižnica je 1. lipnja. 

2007. godine imenovana matičnom knjižnicom za školske i narodne knjižnice na području 

Krapinsko-zagorske županije. 

Osnivačka prava nad Knjižnicom ima Grad Krapina. 

 

Djelokrug rada 

 

Djelatnost Knjižnice obuhvaća  izgradnju knjižničnog fonda kroz nabavu knjiga i ostale knjižnične 

građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe, elektroničke građe, 

igračaka i sl.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite 

knjižnične građe koja je kulturno dobro, izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih 

informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka. 

Knjižnica također razvija službu informacija i konzultacija, informirajući korisnike i širu javnost o 

opsegu i sadržaju knjižničnih fondova, osigurava dostupnost i posudbu knjižnične građe, potiče i 

pruža pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora 

te vodi dokumentaciju o građi i korisnicima.  

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, 

kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena 

funkcija te funkcija matičnosti za sve knjižnice na području Krapinsko-zagorske županije u okviru 

nacionalnog knjižničnog sustava Republike Hrvatske. 

Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, poput 

izdavačke, ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih 

kapaciteta, a posebno organiziranju i izvođenju programa stalnog usavršavanja u području 

knjižničarstva. 
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STRATEŠKE SMJERNICE KNJIŽNICE 

MISIJA 

 Knjižnica svojom misijom smatra sudjelovanje u općem kulturnom i obrazovnom razvoju 

Grada Krapine te ostalih mjesta i općina Krapinsko-zagorske županije. Provođenje misije 

Knjižnice  vrši se i kroz širenje interesa za knjigu i čitanje putem animacijskih priredaba i akcija: 

prigodnim i tematskim izložbama knjiga i druge građe, tribinama, predavanjima, susretima s 

književnicima, umjetnicima i znanstvenicima, predstavljanjem knjiga, organiziranjem koncerata 

i likovnih izložbi, organiziranjem različitih programa za djecu (pričaonica, igraonica, radionica) 

u suradnji s ustanovama i udrugama u lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Njena misija 

ostvaruje se i kroz razvijanje čitateljskih navika djece i mladeži te suradnjom sa predškolskim 

ustanovama i školama kao sastavnicama odgojno-obrazovnog sustava Grada Krapine i 

Krapinsko-zagorske županije. 

Knjižnica svoju misiju provodi pod motom : Mi poštujemo Vašu radoznalost. 

 

VRIJEDNOSTI: usmjerenost na korisničku zajednicu, stalno podizanje kvalitete knjižničnih 

usluga na zadovoljstvo korisnika, stručnost, srdačnost, uviđavnost osoblja Knjižnice, otvorenost 

i suradnja sa brojnim partnerima u poslovnom okruženju, vidljivost u e-okruženju, poticanje, 

promicanje i unapređenje civilnog društva i stupnja njegove demokratičnosti. 

 

CILJEVI: Podizanje kvalitete u pružanju knjižničnih usluga uvažavajući kulturne, obrazovne, 

informacijske, zabavne potrebe građana Grada Krapine i županije bez razlike na njihovu dobnu, 

rasnu, nacionalnu, vjersku pripadnost. Postizanje veće vidljivosti Knjižnice, njene 

prepoznatljivosti kao «mjesta okupana suncem» u koje se dolazi s optimizmom i tako iz nje 

izlazi. Poticanje na širenje različitih oblika društvenosti kroz povezivanje korisničke populacije i 

pretvaranje Knjižnice u tzv. treći prostor zajednice. 

 

ZAPOSLENICI 

U Knjižnici je zaposleno 7 djelatnika na neodređeno radno vrijeme. Plaća za jednog djelatnika 

osigurava se iz Proračuna Ministarstva kulture, polovina plaće voditelje Dječjeg odjela osigurava 

se u proračunu Krapinsko-zagorske županije, dok se druga polovina za spomenutog djelatnika i 
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za sve ostale osigurava u Proračunu Grada Krapine. S jednom je osobom u listopadu 2019. 

sklopljen jednogodišnji ugovor o stručnom osposobljavanju za rad te mu je dodijeljen mentor, a 

drugom je djelatniku u srpnju istekao ugovor o stručnom osposobljavanju na kojem je bio od 28. 

srpnja 2018. Zbog duže vremenske odsutnosti spremačice tijekom godine je povremeno 

zapošljavan vanjski suradnik. Svi zaposlenici, osim jednoga, koristili su pravo na godišnji odmor. 

Većina zaposlenika sudjelovala je u različitim oblicima prenošenja stručnog znanja na 

novozaposlene djelatnike. Svi su stručni zaposlenici učlanjeni u strukovno Knjižničarsko 

društvo Krapinsko-zagorske županije. 

Obrazovna struktura zaposlenika koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme: SSS 3 (od 

toga 2 pomoćna knjižničara), VSS 4 (od toga 3 dipl. knjižničara i 1 viši knjižničar) 

Isplaćena je jedna jubilarna nagrada za 5 godina rada u Knjižnici. 

Svi su zaposlenici osigurani kod Croatia osiguranja za slučaj nezgode i smrti. 

Svim zaposlenicima redovito su isplaćivane plaće, naknade za putne troškove, uskrsnica i božićnica 

te regres i jubilarne nagrade. Trima zaposlenicima uručene su opomene zbog neizvršavanja ili 

nepravovremenog i nekvalitetnog izvršavanja radnih obaveza. 

Voditeljica Dječjeg odjela stručno se usavršavala sudjelovanjem na sljedećim radionicama i 
predavanjima: 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika: 

 

Voditeljica Dječjeg odjela sudjelovala je na 4 stručna skupa: 

 17. siječnja – Pravo na pristup informacijama 

 29. ožujka – Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici 

 17. lipnja – Sedam ključeva do čitanja s razumijevanjem (radionica 

Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara) 

 3. listopada – 10. okrugli stol o školskim knjižnicama 

 
 

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA 

Tijekom godine objavljen je jedan natječaj pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za stručno 

osposobljavanje za 1 pomoćnog knjižničara. 

 

RADNO VRIJEME 
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Tijekom godine knjižnica je za korisnike bila otvorena ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 9 

do 16 sati, srijedom i petkom od 9 do 18 sati te subotom od 9 do 12 sati. Ukupno je knjižnica 

tjedno otvorena za korisnike 42 sata što je znatno niže od propisanog tjednog radnog vremena 

koje iznosi 60 sati.  

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

U Knjižnici djeluju dva odjela: Dječji odjel i Studijski odjel te Županijska matična služba 

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi obavljaju se u Koković prometu na temelju Ugovora 

o djelu. 

 

UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE i NADZOR: 

Tijekom godine održane su 63., 64. i 65. sjednica Upravnog vijeća. 

Do 7. kolovoza u Knjižnici je djelovalo Upravno vijeće u sastavu Kristijan Krsnik (predsjednik), 

Miljenka Benc i Branko Kučko (članovi) koje je sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti na 65. sjednici raspušteno te su slijedom toga sve njegove ovlasti prenesene na 

ravnateljicu. Prethodno je ravnateljica pripremila i novi Statut Knjižnice na kojega je Gradsko 

vijeće dalo prethodnu suglasnost 15. srpnja 2019. 

 

U 2019. godini održana je samo jedna sjednice Stručnog vijeća (4. srpnja) iz razloga duže 

odsutnosti zbog bolovanja predsjednice toga tijela. 

Tijekom druge polovine godine je izvršena i revizija poslovanja Knjižnice od strane unutarnjeg 

revizora u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća. 

 

FINANCIRANJE  (Prilog 1. Financijski pokazatelji) 

(Prilog Obrasci financijskih izvještaja za 2019. 1. Izvještaji proračuna, proračunskih  i 

izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1. – 31. 12. 2019. – obrasci: ref. str., PRRAS, Bil, 

RasF, PVRIO, Obv, Kont, Sifre, Prom sa bilješkama) 

 

Programi Knjižnice financiraju se iz Proračuna Grada Krapine, Krapinsko-zagorske županije, 

Ministarstva kulture RH, te iz sredstava Knjižnice (donacije, sponzorstva, zakasnine, članarine). 
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Ukupan prihod u 2019.: = 1.366.227,00 kn što je u odnosu na 2018. godinu povećanje u iznosu od 

129.074,00 kn tj. za 10%. 

Prihodi iz proračuna Grada Krapine: = ukupno 842.645,00 kn ( tj. za kulturne i javne programe 

10.000,00 kn +  za materijalne rashode poslovanja 790.145,00 + za knjige 42.500,00)  

Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture: = ukupno 344.705,00 kn  (tj. za nabavu knjižnične 

građe 180.000,00 kn+ za plaću i druge izdatke za voditelja Matične službe 149.705,00kn + za 

tekuće izdatke za matičnu službu 15.000,00 kn) 

Prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije = ukupno 65.000,00 kn (tj. za pola plaće 

voditelja Dječjeg odjela 60.000,00 + za nabavu knjižnične građe 5.000,00 kn) 

Vlastitih je prihoda ostvareno u iznosu od ukupno 80.656,00 ( od članarina, zakasnina, najma 

prostora i ostalih usluga ) 

 

Godina Proračun (kn) 

2015. 1.233.103,00 

2016. 1.236.578,00 

2017. 1.264.045,00 

2018. 1.237.153,00 

2019.  1.366.227,00 

 

Tablica 1.: Proračun Knjižnice  2015. - 2019. 

 

Grafikon 1. Proračun Knjižnice 2015. - 2019. 

 

Sva je imovina Knjižnice (zgrada, oprema i knjižnična građa) osigurana kod Croatia osiguranja. 
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PROSTOR I TEHNIČKA OPREMLJENOST  

Površina unutarnjih prostora: 800 m² (na sve četiri etaže, tj. podrum, prizemlje, 1. kat i potkrovlje) 

Ukupan prostor za korisnike: 300 m²  

Ukupan broj sjedećih mjesta za korisnike: ukupno 72 (na dječjem odjelu 15 , na odjelu za 

odrasle,  

2, u studijskom odjelu 10, u Plavoj dvorani 45) 

Ukupan broj sjedećih mjesta za djelatnike: 16 

Police, ormari, vrata: Tijekom godine naručeno je, dostavljeno i montirano 8 novih jednostranih 

otvorenih ormara za knjige u vrijednosti 13.700,00 kn tako da sada ukupna dužina raspoloživih 

polica za knjižničnu građu iznosi 1653 m.  

Također je naručena, dostavljena i montirana staklena stijena u vrijednosti 18.429,69 kn koja odvaja 

stepenište od prizemlja knjižnice s ciljem sprečavanja gubitka grijanog zraka u prizemlju u kojem je 

najveća koncentracija i cirkulacija korisnika i zaposlenika. 

Računalna mreža: računala nisu umrežena u kućnu mrežu stoga što je serversko računalo otpisano 

u srpnju 2017. a novo nije nabavljeno. Krajem godine kupljena su dva nova računala sa instaliranim 

OS Windows 10. Ukupno je trenutno u Knjižnici na raspolaganju 11 računala od toga 8 za 

djelatnike i 3 za korisnike (1 na Dječjem odjelu + 2 na Odjelu za odrasle). Deset računala ima 

pristup na Internet.  

Fotokopiranje i skeniranje obavlja se na 6 printera za crno-bijeli ispis od kojih su dva ujedno i 

skeneri a jedan je fax uređaj. 

Automatizirana stručna obrada knjižnične građe vrši se od 2011. u programu Zaki, a utomatizirano 

upravljanje računalima u programu MyPC. 

Računalno on-line pretraživanje podataka vrši se u katalogu po autoru, naslovu i predmetu. 

Knjižnica još uvijek nema video nadzor niti koji drugi sustav za sprečavanje otuđivanja knjižnične 

građe koja se nalazi smještena u slobodnom pristupu. 

Izvršen je redoviti godišnji pregled hidranta, panične i protuprovalne zaštite, ispravnosti munjovoda 

i električnih instalacija, osigurana je ispravnost lifta za knjige, vatrogasni aparati su zamijenjeni 

novima, servisirani plinski bojleri i radijatori, pregledani su dimnjaci, redovito se kontrolira 

ispravnost pumpe za prepumpavanje oborinskih i podzemnih voda. Naručen je i dostavljen od 

strane ovlaštene tvrtke Plan evakuacije i spašavanja. Jedan je zaposlenik pohađao tečaj prve pomoći 

a za drugoga je dogovoren tečaj edukacije za davanje prve pomoći zaposlenicima. 

Kod ovlaštene tvrtke naručen je i izrađen Plan evakuacije i spašavanja i Procjena rizika.  

 

2. ČLANOVI I KORIŠTENJE KNJIŽNICOM 
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 2.1. STRUKTURA ČLANSTVA 

Ukupan broj učlanjenih u 2019. je iznosio 1790 članova. U Knjižnicu je učlanjeno 813 

stanovnika Krapine, ali knjižnične usluge koriste i stanovnici okolnih mjesta Radoboj 108 

(prethodno 123), Gornje Jesenje 41 (prethodno 44), Đurmanec 96 (prethodno 117) i Petrovsko 44 

(prethodno 58), Mihovljan 11, Sveti Križ Začretje 14, Pregrada 10, Zabok 7. Osim spomenutih 

mjesta učanjen je i manji broj stanovnika iz Bednje, Bedekovčine, Desinića,Huma na Sutli, 

Krapinskih Toplica, Kupljenova, Mačan Stubičkih Toplica, Oroslavja, Velike Gorice, Velikog 

Trgovišća, Zagorskih sela, Zaprešića i Zagreba.  

Spolna struktura članova je neujednačena. Prevladavaju osobe ženskog spola kojih je 1240 ili 70%.  

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije (128.469 prema podacima iz 2015.) učlanjeno je 

samo 1,4% stanovništva županije u Knjižnicu.  

  

Grafikon 2. i 3.: Članovi Knjižnice po spolu i stupnju obrazovanja u 2018. 

 

Struktura korisnika prema stručnoj spremi je sljedeća: najviše korisnika (44%) ima završenu 

srednju školu, njih 21% ima završenu osnovnu školu, sa završenom višom školom je 4% korisnika 

te 10% za visokom školom. 

Broj članova  u razdoblju od 2014. do 2018. prikazan je u donjoj tablici: 

godina 2015 2016 2017 2018 2019 

Registriranih korisnika 1880 1804 1808 1840 1790 

 

Tablica 3. Kretanje broja članova Knjižnice od 2015. do 2019. 

 

Prema pokazateljima, nakon razdoblja od tri godine u kojem bilježimo rast broja učlanjenih 

korisnika primjećuje pad članova knjižnice iz susjednih mjesta. 

Struktura članstva po spolu

žene muškarci

Struktura članstva prema 
školskoj spremi

nezavršena  OŠ OŠ SŠ

VŠS prvostupnik VSS

mag. sci dr sci
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Grafikon 3.: Broj članova knjižnice od 2015. do 2019. 

 

U Dječji odjel učlanjeno je 743 djece predškolske  i školske dobi. Na Odjelu za odrasle učlanjeno je 

162 studenata (prethodno 117),  277 radnika, 168 umirovljenika (prethodno 179), 82 zaposlenika u 

privredi i 189 u neprivredi, 64 službenika, 29 nezaposlenih, 16 iz područja slobodnih profesija te 2 

obrtnika. 

 

 

Grafikon 4. Radni status članova Knjižnice u 2019. 

 

2.2. POSJETI 

 Ukupan broj evidentirani fizičkih posjeta korisnika pri korištenju usluga (posudbe i povrata 

knjižnične građe) iznosio je 17.385 posjeta ili prosječno 57 posjeta dnevno, prilikom kojih je 

posuđeno 24.241 jedinica knjižnične građe. 
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Broj posjeta javnim događanjima (predavanja, radionice, promocije, izložbe i dr. ) iznosio je 1.153 

posjeta. K tome prosječno dnevno u čitaonicu dnevnog tiska dolazi 6 korisnika što na godišnjoj bazi 

iznosi 1.800 posjeta.  

 

2.2.1. posjete Dječjem odjelu 

Grupni posjeti podrazumijevaju dogovoreni dolazak vrtićkih, predškolskih i/ili osnovnoškolskih grupa 

na Dječji odjel Gradske knjižnice Krapina. Posjete i grupe dogovarala je voditeljica odjela uglavnom 

tjedan dana unaprijed. Posjeti su informativnog karaktera, a uključuju upoznavanje djece s uslugama, 

odjelima i zbirkama knjižnice, a u dogovoru s odgojiteljima/cama i/ili učiteljima/cama organizirani 

su i kreativni sadržaji – pričanje priča ili likovna radionica. 

Svim grupama omogućena je besplatna godišnja članarina u GKKR. 

 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine dogovoreno je 20 grupnih posjeta 
kojim je bilo obuhvaćeno 403 djece predškolske i školske dobi: 

 

12. veljače – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Loptice – 17 djece  
12. ožujka – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Radoznalci – 17 djece  

15. ožujka – OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina, 2. razred – 22 djece 

26. ožujka – OŠ „Vladimir Bosnar“ Stubičke Toplice – 20 djece  

  3. travnja – DV Mali kaj, predškola – 8 djece  
10. travnja – OŠ Petrovsko – 24 djece  

11. travnja – OŠ Đure Prejca – 31 djece  
12. travnja – PŠ Lepajci, 4. razred – 9 djece  
24. travnja – DV „Gustav Krklec“ Krapina, predškola – 10 djece  
18. lipnja – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Loptice – 17 djece 

25. srpnja – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Radoznalci – 16 djece  

12. rujna – OŠ Radoboj, 2 razreda – 48 djece 

26. rujna – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Radoznalci – 17 djece  

10. listopada – PŠ Škarićevo, 2 grupe – 42 djece  
14. listopada – PŠ Lepajci i Šemnica – 21 djece 

18. listopada – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Loptice – 15 djece  

28. listopada – OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina, 1.a razred – 18 djece 

29. listopada – DV „Gustav Krklec“ Krapina, grupa Radoznalci – 15 djece  

  5. studenoga – OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina, 1.b razred – 18 djece  
11. studenoga – DV Mali kaj – 18 djece 
 
 
 

 

 

 

 

Slike 1., 2. i 3.: Posjetitelji Knjižnice 
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U knjižnici su se redovito sastajali Librići, grupa za potporu dojenju, svakog prvog četvrtka u 

mjesecu, što znači da su se okupili u cijeloj godini 12 puta. 

Ostvarena je suradnja s nekoliko majki s područja grada Krapine te je u Knjižnici osiguran kutak za 

babywearing. Ideja kutka je da se zainteresirane roditelje informira o prednostima nošenja beba i 

djece u nosiljkama uz mogućnost isprobavanja nosiljki i marama u Knjižnici koje su osigurale 

mame uključene u projekt. Suradnju je knjižnici predložila korisnica Marija Drašković 

 

2.2.2. KORIŠTENJE VIRTUALNIH USLUGA 

Knjižnica od 2007. godine ima svoju službenu web stranicu (www.gkkr.hr) koju je to 2011. 

održavala tvrtka Sova pro, kada je stranica redizajnirana u programu Joomla i danas se koristi. 

Dizajnirao ju je Marijan Lokas koji povremeno bez naplate uplouda pojedine dokumente. Tijekom 

izvještajne godine posjećena je 72.946 puta. 

Knjižnica također ima svoj Facebook profil (Gradska knjižnica Krapina). S danom 31. 12. 2019. 

imala je 1187 pratitelja (prethodne godine 1020), odnosno 167 pratitelja više u odnosu na prošlu 

godinu. Prema spolu prevladavaju žene pratitelji (74%).  

Tijekom 2019. godine ukupno je bilo 178 objava (u prethodnoj godini 114). 

 

3. NABAVA, STRUČNA OBRADA, POHRANA I ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

3.1. NABAVA 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost fonda koji se sastoji od 67.681 jedinca knjižnične građe 

iznosi 8.119.744,14 kn.  

Tijekom 2019. nabavljeno je 1.344 jedinica knjižnične građe temeljem otkupa Ministarstva 

kulture. Kupnjom je nabavljeno 1.350 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 252.884,00 kn. 

Knjižnici je poklonjeno 1489 knjiga i druge knjižnične građe. Obveznih primjeraka je pristiglo 

101.  

Svekupno je temeljen kupnje, otkupa, dara i obveznog primjerka nabavljeno 4.328  jedinica 

knjižnične građe u vrijednosti od  647.437,48 kn.  

 

 

 

 

http://www.gkkr.hr/
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PRINOVE RAZDOBLJE  

Vrsta građe: 2016. god. 2017. god. 2018. god. 2019. godina 

naslova 2799 2983 3440 3991 

primjeraka 2949 3250 4096 4328 

Vrijednost 

(kn) 

350.024,72 371.942,96 455.571,89 647.437,48 

Tablica 4.: Nabava knjižnične građe  2016. – 2019. 

 

Za Zavičajnu zbirku temeljem obveznog primjerka su početkom godine prikupljene publikacije 

objavljene u 2018. te je otkupljena vrijedna tiskana građa (knjige, razglednice, arhivski 

dokumenti, upotrebni i suvenirski predmeti: lepeza, bilikumi i dr.). 

Nabava periodike (novina i časopisa):  nabavljeno je 11 naslova lokalnog i regionalnog tiska 

(Glas Zagorja, Gornjostubička luč, Radobojsko-jesejanski list, Zagorski list, Glas : časopis 

zaposlenika Vetropack Straže), dnevne novine (Jutarnji list, Večernji list) te tjedne novine. 

Prikupljeni su također svi brojevi digitalnog izdanja e-novina Zagorje international te službeni 

glasnik Grada Krapine. 

 

Grafikon 5.: Nabava knjižnične građe od 2016 do 2019.  

 

Usporedbom podataka o količini nabave knjižnične građe u prethodne tri godine zapaža se 

porast količine nabavljene građe. Razlog tome je i značajna količina građe koju smo prinovili od 

drugih knjižnica na temelju našeg zahtjeva da nam se dostavi građa koju Knjižnica nema, a koju 

su druge knjižnice s područja matičnosti izlučile kao njima neaktualnu građu te veća količina 

darovanih knjiga od strane stanovnika Krapine. 
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3.2. STRUČNA OBRADA 

Stručna obrada knjižnične građe je sastavni i važan dio stručnog rada knjižničnog osoblja 

zahvaljujući kojem je knjižnična građa katalogizirana, signirana, inventarizirana i locirana u 

pojedine odjele i zbirke. Cjelokupni fond, pa tako i građa prinovljena u 2019. godini može se 

pretraživati putem on-line kataloga na adresi: 

(https://krapina.zaki.com.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1 ) 

Stručna obrada sveukupne knjižnične građe vrši se u računalnom programu ZaKi te je na 

temelju tako izvršene stručne obrade moguće pretraživati kataloge – centralni, abecedni, stručni 

i predmetni preko internetske stranice Knjižnice. Povremeno su se objavljivale anotacije za web 

i Facebook stranicu knjižnice o novim naslovima. 

 

3.3. POHRANA I ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

Knjižnična građa smještena je i čuva se na četiri kata knjižnice:  

a) u prizemlju u slobodnom pristupu na dječjem odjelu i odjelu za odrasle  

b) na 1. katu u studijskom odjelu 

c) na -1 katu u spremištima u kojima je građa dostupna zaposlenicima knjižnice, te uz vođenje i 

korisnicima 

d) u potkrovlju Knjižnice (kamo je izmještena Zavičajna zbirka) 

Zaštita se povremeno provodi omatanjem samo dječjih knjiga koje su tiskane u mekom uvezu. 

Povrh otpisa provedenog nakon revizije tijekom 2018. u vrijednosti od 355.038,55kn obavljene 

su pripremne radnje za otpis knjižnične građe stradale tijekom manje poplave u suterenu 

knjižnice dana 6. studenog tijekom koje je oštećeno stotinjak knjiga te svi ormari. Zbog štete 

nastale tijekom poplave na građi, namještaju i zidovima također je zatražena isplata odštete od 

osiguravatelja u iznosu od cca 97.000,00 kn.  

 

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST, ANIMACIJSKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI  

 

4.1. RADIONICE, PRIČAONICE, ČITATELJSKI KLUB na Dječjem odjelu 

 

a) Na Dječjem odjelu tijekom 2019. godine održano je 11 dječjih radionica koje se većinom 

promoviraju putem web i Facebook stranice knjižnice, plakata izloženih u školama i na izložbenim 

https://krapina.zaki.com.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1
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stupovima u Krapini te putem Radija Hrvatsko Zagorje Krapina na kojima je sudjelovalo 81 dijete, 

8 majki, 2 odgojiteljice, 1 učiteljica razredne nastave i 4 članice udruge Hrvatska žena Krapina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Emociometar inspektora Kroka - Radionica je održana 31. siječnja. U prvom dijelu radionice 

izrađivao se emociometar na temelju slikovnice Emociometar inspektora Kroka. Korišteni 

materijali bili su papir, bojice i flomasteri. U drugom dijelu radionice „mjerile“ su se emocije 

također na temelju spomenute slikovnice.  

2. Maska može (biti) svašta! - Radionica izrade maski za djecu održana je 28. veljače. Maske su 

izrađivane od papirnatih tanjura, štapića za roštilj i ljepila, a ukrašavane bojicama i flomasterima.  

Kao pomoć voditeljici Dječjeg odjela, na radionici je bila knjižničarka Božica Vorih.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Proljetna radionica - Radionica je održana 28. ožujka. Izrađivale su se pisanice, a upotrebljavani 

materijali bili su baloni, raznobojni konac i ljepilo (drvofix). Na radionici je bilo 7 djece i 1 mama.  
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4. Ivy Pocket -Radionica je održana povodom Noći knjige, 23. travnja. Izrađivao se kostim 

junakinje Ivy Pocket iz serijala knjiga o istoimenoj djevojčici. Radionica je održana u suradnji s 

Udrugom „Hrvatska žena“ Krapina čije su članice izradile kostim koristeći raznovrsnu tkaninu, a 

skrojila ga je knjižničarka Božica Vorih. Kostim je potom odjenuo Tomislav Leljak koji je u to 

vrijeme bio na stručnom osposobljavanju za rad u GKKR i prema radnji romana osmislio te s 

knjižničarkom Sašom Sabol izveo kratki skeč. 

 
5. Izrada društvene igre je održana 30. svibnja. Djeca su izrađivala društvenu igru Pictionary 

pomoću papira, flomastera i bojica te pijune od kartona. Nakon izrade, djeca su naučila pravila i 

zaigrala igru.  

 

6. Izrada „sladolednih“ straničnika je održana povodom Dana dječjeg odjela, 18. lipnja. Straničnici 

u obliku sladoleda izrađivani su od papira, tanjeg i debljeg, a ukrašavani flomasterima i ukrasima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Otjerajmo vrućinu lepezom! je održana 18. srpnja povodom Srpnja na Dječjem odjelu. 

Izrađivale su se lepeze od papira. Korišteni materijali su papir, ljepilo, škare, špaga i ukrasna traka.  

 
 
8. Etno radionica je održana 12. rujna, povodom Tjedna kajkavske kulture. Voditeljica radionice 

Božena Hajdarović sudionicima je pokazivala kako se izrađuju cekeri od komušine, a potom su ih 

sudionici i sami pokušali izrađivati. Korišteni materijali su kalupi za izradu cekera i komušina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina u  2019. 

 16 

 

9. Glazbene igre - Radionica je održana povodom Mjeseca hrvatske knjige, 26. listopada. 

Voditeljica radionice bila je glazbenica Yoshka Jurić. Sudionici radionice učili su glazbene taktove, 

plesali i pjevali.  

 

10. Glazbeni doživljaj u stripu - Radionica je održana 14. studenoga povodom Mjeseca hrvatske 

knjige. Izrađivao se strip na temelju slikovnice Medo i klavir. 

 

 

Slike 3.-17: Vizualni identitet plakata, pozivnica i nagradnih igara 

 

11. Božićna radionica 

Radionica je održana 11. prosinca. Uz voditeljicu Dječjeg odjela na radionici je bila i knjižničarka 

Božica Vorih. Izrađivali su se anđeli od hamer papira, špage, ljepila i ukrasnih traka. 
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Slike 18. – 23: Prizori sa održanih Pričaonica 

 

 

4.2. PRIČAONICE na Dječjem odjelu – Pričolandija 
 
 
Pričolandija su pričaonice namijenjene djeci vrtićke i predškolske dobi. Odvija se na način da 

voditeljica DO djeci čita priču nakon čega se djeca likovno izražavaju. Tijekom navedenog 

razdoblja održano je deset pričaonica: 

 

1. Suli u avanturi - Pričaonica je održana 9. veljače 2019. u 10:30 sati. Prisustvovalo je 10 djece i 

nekoliko roditelja. 

2. Veličanstveni izum - Pričaonica je održana 9. ožujka 2019. u 10:30, a prisustvovalo je 3 djece. 

3. Plavi grad, žuti grad - Pričaonica je održana povodom Noći knjige, 23. travnja 2019. u 10:30, 

Sudjelovala je grupa vrtićke djece „Radoznalci“ iz DV „Gustav Krklec“ Krapina. 

4. Tonka će sutra - Pričaonica je održana 1. lipnja, a sudjelovalo je 7 djece. 

5. Ovdjezemska - Pričaonica je održana povodom Dana dječjeg odjela, 18. lipnja 2019. Sudjelovala 

je vrtićka grupa Radoznalci. 

. Miš lavljeg srca - Pričaonica je održana 11. srpnja 2019. povodom Srpnja na Dječjem odjelu. 

Sudjelovalo je 9 djece i 1 mama. 

7. Riba duginih boja i čudovišta iz morske dubine - Pričaonica je održana 25. srpnja 2019., 

povodom Srpnja na Dječjem odjelu.  

8. Zmaj Škakljaj- Pričaonica je održana 18. listopada 2019. povodom Mjeseca hrvatske knjige. 

9. Medo i klavir - Pričaonica je održana 9. studenoga 2019. povodom Mjeseca hrvatske knjige. 

10. Orašar - Pričaonica je održana 7. prosinca 2019. 
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 Dan bajki i priča 2019 
 
 
Dan bajki i priča je cjelodnevno događanje za djecu i odrasle, a ujedno i stručni skup kojemu je cilj 

potaknuti što više odgajatelja, učitelja i knjižničara da počnu pripovijedati djeci kako bi ih privukli 

u knjižnice i sprijateljili s knjigom. U jutarnjim satima u prostoru Knjižnice pričale su se bajke i 

priče za djecu koje su najmlađima interpretirale Nada Mihaljević, Valentina Mokrovčak i Danica 

Pelko. Potom se ispred knjižnice dovezao bibliokombi iz Rijeke što je za djecu bilo posebno 

zanimljivo budući da u našoj županiji nema knjižnice na kotačima. Večernji dio programa „Pričom 

te zovem“ održao se u Knjižnici gdje se zahvaljujući nadahnutim pripovijedanjem  Ines Krušelj-

Vidas, Tanje Mravak i Margarete Peršić ove godine u Krapini mogla čuti kajkavska, čakavska i 

štokavska riječ kroz bajku i priču. 

Događanje su organizirali Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižničarsko društvo Krapinsko-

zagorske županije, Srednja škola Krapina i Gradska knjižnica Krapina uz potporu Ministarstva 

kulture, Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine te izdavačkih kuća Alfe i Školske knjige. 

 

 

 

 

 

 

 
Slike 24. i 25: Prizori sa Dana bajki i priča i recitala Moje gnijezdo 

 

 Moje gnijezdo 
 
 
U suradnji s Udrugom Hrvatska žena Krapina, u GKKR je održan recital dječje poezije Moje 

gnijezdo koji je vodila Petra Salamon. Za uspješno vođenje bilo je potrebno osmisliti konferansu 

i cijeli program. Nagrađena djeca recitirala su svoje pjesme, preuzela nagrade, a sudjelovale su i 

dvije glazbene gošće. 
 
 

4.3. PROMOTIVNA I JAVNA DOGAĐANJA na Odjelu za odrasle  

Kulturni i obrazovni programi održavali su se na Odjelu za odrasle dinamikom prikazanom u 

donjoj tablici. Ukupno su održane 3 filmske projekcije, 2 putopisna predavanja, 2 stručna 
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predavanja, 2 izložbe, 7 promocija knjiga, 4 stručno-edukativne radionice, 1glumački 

performans, 2 koncertna, nastupa što ukupno iznosi 28 događanja. 

 

 Datu

m 

Događaj Autor - Izvođač U suradnji sa: 

1. 30. 1.  Sastanak čitateljskog kluba 

– tema: posvojiteljstvo 

Dunja Horvat Obiteljski centar 

Krapina 

2. 30.1. Dodjela priznanja 

Najčitatelj u 2018. 

  

3. 22. 2. Putopisno predavanje 

Alpska iskustva : Monte 

Rosa 

Zoran Belošević Planinarsko društvo 

Strahinjščica 

4. 25. 2. Mikrokino – projekcija 

filma Dan oslobođenja 

 Udruga Tavan 

5. 7.  3. Interaktivni glumački 

performans Susret s 

Marijom Jurić Zagorkom 

Dubravka Vidović Udruga Hrvatska žena 

Krapina 

6. 7.  3. Izložba nakita Ivana Laura Ilijaš  

7. 21. 3.  2. Sastanak čitateljskog 

kluba – tema: depresija 

Dragica Slakoper – Lisica Obiteljski centar 

Krapina 

8. 27. 3.  Edukativna radionica za 

knjižničare  Digitalni 

građanin 

 Institut za razvoj i 

inovativnost mladih 

9. 29. 3.  Mikro kino – projekcija 

filma Rizik 

Režija: Laurie Poittras Udruga Tavan 

10. 11.4. Sajam zdravlja  Dom zdravlja KZŽ 

11. 23. 4. Putopisno predavanje: 

Poznajete li Peru? 

Ivan Gračanin  

12. 18. 4. Mikrokino – projekcija 

filma: Tko bi rekao? 

Režija:Werner Herzog Udruga Tavan 

13. 22. 5. Promocija romana Anđeo 

smrti 

Darko Orešković,   Naklada Pavičić  

Vlasta Horvatić Gmaz, 

Josip Pavičić 

14. 23. 5.  Promocija knjige i 

radionica Rože od papira 

Danica Pelko, Ana Čižmek  

15. 30. 5. Dan otvorenih vrata 

knjižnice 

  

16. 13. 6. 3. Sastanak čitateljskog 

kluba - tema: suvremeni 

hrvatski ženski roman 

Ljiljana Pavlina  

17. 19. 7. Predavanje: Speleologija i 

neistražene špilje južne 

Ivanščice u 2019. 

Vinka Dubovečak, mag gegor. 

Valentina Kraš, mag. ing. amb. 

Speleološka udruga 

Kraševski zviri Ivanec 

18. 15. 7- 

31. 8. 

9. sezona razmjene knjiga   

19. 11. 9. Predstavljanje zbirke 

poezije Lovostaj i glazbeni 

nastup 

Monike Herceg, 

 

Gabriela Nežmahen na 

gitari i Ivana Barlović 

na flauti 
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20. 14. 9. Radionica sljubljivanja 

sira i vina od davnina 

Nataša Puština, dipl. ing. agr. 

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr. 

Uprava za stručnu 

podršku razvoju 

poljoprivrede i ribarstva 

Ministarstva 

poljoprivrede 

21. 19. 9. Promocija 5. sveska 

edicije Marijaterezijanski 

urbari Varaždinske 

županije 177. – 1784. 

Nataša Štefanec, dr. sc 

Karmen Levanić, prf 

Vida Pavliček, urednica, dr. sc 

 

22. 17. 

9.-15. 

10. 

Izložba slikarskih radova  Božena Hajdarović, prof. i  

Dragutin Hajdarović, prof. 

 

23. 23.  

10. 

Predstavljanje knjige i 

radionica Glazba kao lijek 

Josip Joe Meixner  

24. 5. 11.  4. Sastanak čitateljskog 

kluba: tema: glazba u 

teškim vremenima 

  

25. 8. 11. Promocija knjige Tvornica 

glazbe 

Siniša Škarica  

26. 3. 12. Promocija knjige Navek 

ljubav 

Brankica Buzina AKUD Gornje Jesenje, 

Silvija Bartol 

27. 4. 12. Izložba jaslica  Stjepan Kulfa Miljenko Golub, bariton 

Darko Berović, 

klavijature 

28. 12.12. 5. Sastanak čitateljskog 

kluba Tema: usamljenost 

  

Tablica 5.  : Popis javnih događanja u Knjižnici u 2019. 

 

RAD ČITATELJSKIH KLUBOVA 

 

A) Dječji čitateljski klub 

 

Dječji čitateljski klub tijekom 2019. godine sastao se 4 puta: 26. travnja, 18. lipnja, 6. rujna i 25.  

listopada. U klub je učlanjeno 5 djevojčica starosti 11-13 godina. Sastanci su se odvijali na način da 

se raspravljalo o pročitanim knjigama, predlagale su se knjige za čitanje do sljedećeg sastanka, 

članice su stvarale svoje priče, a sudjelovale su i na Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja. Poštuje 

se slobodno iznošenje osobnih mišljenja i opušteno sudjelovanje u raspravama uz lagani društveni 

razgovor. Komunikacija i dogovori o vremenu sastanka odvijali su se putem zatvorene grupe na Viberu. 

Sastanci su održavani u skladu s mogućnostima i drugim obavezama članica kluba (škola, izvannastavne 

aktivnosti i dr,), a svaki sastanak najavljen je i putem Facebook stranice GKKR. 

 

B) Gutači knjiga - Odrasli čitateljski klub 

 

Rad čitateljskog kluba za odrasle odvijao se u četiri susreta u prvom i četvrtom kvartalu 2019. 

godine. Okupljao je članove oko tema o posvajanju, depresiji, glazbi u teškim vremenima i 
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suvremenom hrvatskom ženskom romanu a održani su u suradnji sa stručnjacima Obiteljskog 

centra Krapina i dr.  

 

5. ŽUPANIJSKA MATIČNA SLUŽBA 

Stručni nadzor  

Djelatnost matične službe realizira se kroz sljedeće oblike rada: izravnim uvidom u rad knjižnica 

kroz stručni nadzor, izvješćima o radu knjižnica te analizom prikupljenih statističkih podataka. 

Stručni nadzor obavlja se prema potrebama terena te procjeni o potrebi u organiziranju knjižnične 

djelatnosti. 

 Tijekom 2019. godine Matična služba pojačala je svoje aktivnosti na izradi stručnih nadzora, 

pa je tako tijekom 2019. godine izvršeno 14 stručnih nadzora i to u 6 narodnih knjižnica i 8 školskih 

knjižnica.  

 

Narodne knjižnice: 

- POU Donja Stubica – Knjižnica, 30. kolovoza 2019. g. 

- Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec, 10. rujna 2019. g. 

- Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina, 29. listopada 2019. g. 

- Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ Zabok, 6 studenog 2019. g.  

- Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje, 21. studenog 2019. g. 

- Općinska knjižnica Krapinske Toplice, 9. prosinca 2019. g. 

 

Školske knjižnice: 

- Osnovna škola Sveti Križ Začretje, 24. svibnja 2019. g. 

- Osnovna škola Konjščina, 31. svibnja 2019. g. 

- Srednja škola Oroslavje, 11. lipnja 2019. g. 

- Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, 4. listopada 2019. g. 

- Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli, 11. listopada 2019. g. 

- Osnovna škola Belec, 15. studenog 2019. g. 

- Osnovna škola Side Košutić Radoboj, 28. studenog 2019. g. 

- Osnovna škola Marija Bistrica, 12. prosinca 2019. g. 

 

 

Sva izvješća o obavljenim stručnim nadzorima dostavljena su osnivačima svake pojedine knjižnice, 

školama u čijim knjižnicama je izvršen stručni nadzor, Krapinsko-zagorskoj županiji, Zavodu za 
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knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ministarstvu kulture (za narodne 

knjižnice) te Ministarstvu znanosti i obrazovanja (za školske knjižnice). 

Matična služba pratila je stručni rad knjižničara, kako u narodnim, tako i u školskim knjižnicama i 

aktivno je participirala u tom radu kroz stručnu pomoć, bilo putem telefona ili putem elektronske 

pošte. 

Nadalje, Matična služba je pregledala i verificirala pristiglu dokumentaciju o otpisima knjižnične 

građe u sljedećim knjižnicama: 

a. Gradska knjižnica Pregrada 

b. Općinska knjižnica Krapinske Toplice 

c. Osnovna škola Bedekovčina 

d. Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 

e. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica 

f. Osnovna škola Marija Bistrica 

g. Pučko otvoreno učilište Donja Stubica – Knjižnica 

 

Sve otpisne liste su pregledane i provjerene te je izdvojena građa za potrebe Gradske knjižnice 

Krapina, a ostatak je ostavljen knjižnicama na daljnje postupanje u skladu sa Pravilnikom o otpisu 

knjižnične građe. 

 

Matična služba pružala je također i stručnu pomoć školskim i narodnim knjižničarima pri 

ispunjavanju online statistike kroz Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih 

podataka o poslovanju knjižnica. Stručna pomoć je pružana telefonom i elektronskom poštom, 

kako školskim knjižnicama, tako i narodnim knjižnicama, a sve u svrhu usklađenja informacija i 

pomoći u online ispunjavanju statističkih podataka knjižnica za 2018. godinu. Moramo istaknuti da 

je iskazan napredak u ispunjavanju statističkih podataka, te da nije bilo velikih odstupanja u unosu 

tih podataka. 

 

Razvojni poslovi 

Matična služba je aktivno sudjelovala i još uvijek sudjeluje u izradi projektne dokumentacije za 

adaptaciju i proširenja Općinske knjižnice Krapinske Toplice, zajedno sa predstavnicima investitora 

(Općine Krapinske Toplice) i ravnateljice Općinske knjižnice Krapinske Toplice. 

Matična služba je također izvršila stručni nadzor nad projektom otvaranja knjižnične stanice 

Brestovec Orehovički, kao ustrojbene jedinice Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina. 

 

Ostalo 
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Matična služba je, u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje, organizirala 17. lipnja u 

Gradskoj knjižnici Krapina, radionicu „Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem“. Radionicu su 

održale Mirjana Milinović i Suzana Jurić iz Osnovne škole Rovišće. 

Voditelj Matične službe sudjelovao je u radu Županijskog vijeća školskih knjižničara održanog u 

Donjoj Stubici i pritom održao kratko izlaganje o procedurama pri reviziji i otpisu knjižnične građe 

u knjižnicama. 

Voditelj Matične službe upućen je na obuku u Gradsku knjižnicu Zagrebu poslovima klasifikacije u 

knjižničarskom programu Zaki, te je potom radio na stručnoj obradi, klasifikaciji knjižnične građe u 

Gradskoj knjižnici Krapina. 

Također je tijekom mjeseca studenog radio na izlučivanju i popisu knjižnih viškova, koji su potom 

putem elektronske pošte ponuđeni knjižnicama, koje bi eventualno preuzele dio tih viškova. Jedan 

dio ovih viškova je i distribuiran zainteresiranim knjižnicama. 

 

6. SURADNJA 

Knjižnica je u ostvarivanju svojih programa surađivala sa brojnim pojedincima, tvrtkama, 

ustanovama i udrugama na lokalnoj i nacionalnoj razini. Sa knjižnicom Rogaška Slatina 

održavana je suradnja kroz razmjenu knjiga na hrvatskom jeziku sa članove slovenske knjižnice i 

obrnuto.  Hrvatsko predstavništvo Glavne uprave za komunikacije pri Europskoj uniji realiziralo je 

u svibnju, uoči europski izbora, projekt opremanja većeg broja. Pa tako i naše knjižnice brendiranim 

policama sa 10 službenih publikacija Europske unije koje govore o njenim institucijama i 

politikama: javnom zdravstvu, potrošačima, proračunu, klimatskim akcijama, pomorstvu ribarstvu i 

dr.  

U suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knjižnica je uvela u poslovanje besplatne članske iskaznice 

za djecu članove kućanstva koji posjeduju socijalnu iskaznicu. 

U suradnji sa Antikvarijatom Biblos iz Zagreba Knjižnica je nabavila rječnik Gazophylacium seu 

latino-illyricorum onomatum aerarrum iz 1740. godine, lepoglavskog pavlina Ivana Belostenca. 

Kulturna i javna djelatnost realizirana je s brojnim pojedincima, udrugama, tijelima i ustanovama 

tijekom cijele godine.  

 

a) Vanjska suradnja s vrtićima, školama, udrugama  
 
Pričaonice u Dječjem vrtiću Sunčica 

Prva pričaonica u vrtiću održana je 14. veljače s početkom u 16 sati. Na pričaonici su sudjelovala 

djeca i njihovi roditelji te odgojiteljice. Nakon predstavljanja Gradske knjižnice Krapina, voditeljica 

DO djeci je čitala priču Hrkalo nakon čega su djeca na temelju priče igrala igru memory. 
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Druga pričaonica u vrtiću održana je 31. listopada s početkom u 9 sati. Na pričaonici su sudjelovala 

djeca, a slušala su dvije priče – Zmaj Škakljaj i Djed i repa. Nakon prve priče djeca su isprobavala 

svirati na ksilofonu, a uz čitanje druge priče djeca su pjevala i glumila igru potezanja Djed i repa. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Slike 26. i 27.: Atmosfera sa pričaonica na gostovanju u vrtiću Sunčica 

 

Hejtanje na internetu - Povodom Dana medijske pismenosti, voditeljica DO održala je predavanje i 

radionicu pod nazivom Hejtanje na internetu 2. razredu komercijalnog usmjerenja Srednje škole 

Krapina. 

U današnje vrijeme kada se sve odvija online, pišu se statusi, dijele privatne fotografije, skupljaju se 

lajkovi i reakcije, smatra se važnim ukazati djeci da brojne reakcije i komentari često mogu izazvati 

negativne posljedice. Kroz radionicu, cilj je bio upoznati sudionike sa značenjem pojma hejtanje ili 

govor mržnje na internetu, naučiti ih kako ga prepoznati, osvijestiti njegove posljedice i ukazati na 

odgovorno ponašanje i zaustavljanje govora mržnje na internetu. 

U prvom dijelu radionice, sudionici su upoznati s ključnim pojmovima i njihovom upotrebom u 

svakodnevnom životu, a u drugom dijelu su, koristeći digitalne alate, stvarali medijski sadržaj i 

govorom ljubavi ukazali na štetnost govora mržnje. 

 
Babywearing kutak - Tijekom navedenog razdoblja na Dječjem odjelu knjižnice sastajali su se roditelji 

i bebe te drugi zainteresirani kako bi se međusobno informirali o prednostima nošenja beba i djece u 

nosiljkama uz mogućnost isprobavanja nosiljki i marama. Nosiljke i popis te informativni letci nalaze se 

na Dječjem odjelu Knjižnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slike 28. i 29.: Plakati za predavanja 
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 7. RAVNATELJSTVO 
 
Ravnateljica je obavljala poslove iz djelokruga svoje nadležnosti koji se sastoje u rukovođenju, 

organiziranju i vođenju rada i poslovanja te pravnog zastupanja Knjižnice. Izradila je financijsko 

izvješće o poslovanju Knjižnice u 2018. te Izvještaj o radu Knjižnice u istom razdoblju, Izjavu o 

fiskalnoj odgovornosti za drugu polovinu 2018. godine. Pripremila je Prijavnice za Ministarstvo 

kulture sa prijedlogom financijske potpore u obnovi krovnih prozora i podova u prizemlju 

ukupne vrijednosti oko 151.111,00 kn, nabave knjižnične građe i održavanja radionica Male 

ruke, vel'ki posel. Knjižnice. Pripremila je i dala na usvajanje Upravnom vijeću Statut knjižnice, 

pripremila je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKKR te prijedlog dostavila na 

daljnje postupanje osnivaču, donijela je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

Sastavila je tridesetak različitih odluka iz područja radno-pravnih odnosa, javnoj nabavi, 

izlučivanju registraturnog gradiva, otpisu i upisu imovine, provođenju inventura, imenovanju 

službenika za informiranje i dr. U suradnji sa stručnim vijećem vodila je stručni rad knjižnice, 

vršila je nabavu knjižnične građe kroz suradnju sa nakladničkim kućama i trgovačkim 

poduzećima u području prodaje knjiga i druge knjižnične građe, antikvarijatima i pojedincima. 

Izrađivala je rasporede rada radnika, donijela odluke o godišnjim odmorima, odluke o isplatama 

jubilarnih nagrada. Surađivala je sa gradskim uredom za reviziju, Inspektoratom rada i zaštite na 

radu, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Osmišljavala je, koordinirala i sudjelovala u 

provođenju kulturnih programa, stručnih skupova i stručne edukacije. Vodila je kroz stručnu 

praksu jednog studenta. Prioritet u radu bio je provođenje opsežne i zahtjevne revizije 

poslovanja Knjižnice. Također je uređivala web stranicu Knjižnice te njen Facebook profil. 

Izrađivala je pozivnice i plakate za javna događanja za odrasle. Kroz suradnju sa brojnim 

pojedincima, udrugama i ustanovama poticala je i unapređivala međusektorsku suradnju u 

području obrazovanja, kulture te civilnog sektora. Ravnateljica je također aktivno sudjelovala u 

poslovima odnosa s javnošću te organizirala poslove vezane za redovno održavanje opreme i 

zgrade, na prepoznatljivosti Knjižnice u lokalnoj i regionalnoj knjižničarskoj zajednici.  
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Slike 30. – 37: Pozivnice i plakati za javna događanja na Odjelu za odrasle 

8. ZAKLJUČAK 

Knjižnica je u 2019. godini djelovala u skladu sa svojom misijom, vizijom, vrijednostima i 

ciljevima nastojeći u provedbi svojih aktivnosti i programa usmjeriti pažnju na osiguravanje 

ravnopravnog pristupa knjižničnim zbirkama i uslugama, znanju, informacijama i kulturnim 

sadržajima građana Grada Krapine i okolnih mjesta. Doprinosila je podizanju kvalitete životnih 

uvjeta u lokalnoj zajednici, poticala je čitanje i pismenost, cjeloživotno učenje svih dobnih skupina 

korisnika, korištenje suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije. 


