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1. UVOD 

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

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

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 4. siječnja 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.  

Među aktivnostima Knjižnice od 2019. godine  je i prikupljanje statističkih podataka o 

njenom poslovanju koje su za proteklu godinu unesene u sustav jedinstvenog prikupljanja 

statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 

Zagrebu. 

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. 
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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. 

 

2. 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 najvažniji je cilj Knjižnice. Među 

ciljevima je i postizanje veće vidljivosti Knjižnice, njene prepoznatljivosti kao «mjesta 

okupana suncem» u koje se dolazi s radoznalošću i optimizmom i tako iz nje izlazi. 
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Knjižnica također potiče na širenje različitih oblika društvenosti kroz povezivanje 

korisničke populacije i pretvaranje Knjižnice u tzv. treći prostor zajednice. 

 

3. ZAPOSLENICI 

 

U Knjižnici je krajem izvještajne godine bilo zaposleno 6 djelatnika na neodređeno radno 

vrijeme. Struktura radnih mjesta je sljedeća: 

1. ravnatelj  

2. diplomirani knjižničar –  

a) voditelj Dječjeg odjela  

b)  knjižničar informator i u stručnoj obradi  

3. pomoćni knjižničar   

4. spremačica   

 

Plaća za jednog djelatnika osiguravala se do 13. listopada iz Proračuna Ministarstva 

kulture, polovina plaće voditelje Dječjeg odjela osigurava se u proračunu Krapinsko-

zagorske županije, dok se druga polovina za spomenutog djelatnika i za sve ostale 

osigurava u Proračunu Grada Krapine. Zbog duže vremenske odsutnosti spremačice 

tijekom godine je povremeno zapošljavan vanjski suradnik. Svi zaposlenici koristili su 

pravo na godišnji odmor, osim jednoga koji je dio godišnjeg odmora prenio u 2021. i 

koristio ga u siječnju 2021.  

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

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

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

Svi su zaposlenici bili osigurani za slučaj nezgode i smrti. 

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

božićnica te regres, jubilarna nagrada  i pomoć zbog duljeg bolovanja. Četirima 

zaposlenicima uručene su opomene zbog neizvršavanja ili nepravovremenog i nekvalitetnog 

izvršavanja radnih obaveza, zbog napuštanja radnog mjesta ili kašnjenja na posao, zbog 

neodazivanja na poziv za  osposobljavanjem u pružanju prve pomoći. S jednim zaposlenikom 
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zaključen je Ugovor o radu temeljem Izvanrednog otkaza iz razloga neizvršavanja radnih 

zadataka i korištenja resursa knjižnice za zabavu i osobni užitak. 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika: 

 

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID stručno je osposobljavanje izvršila 

samo Voditeljica Dječjeg odjela koja je educirana je za rad u programu ZaKi 25. siječnja u 

Gradskoj knjižnici Zagreb te je još sudjelovala 5. ožujka sudjelovala na konferenciji Woman 

in science što se također održavala u Zagrebu. 

 

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA 

Tijekom godine objavljivana je povremeno potreba za zapošljavanjem na radnom mjestu 

spremačice pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje iz razloga sveukupne odsutnosti zbog 

bolovanja stalno zaposlene spremačice koje je iznosilo preko 1000 sati  [u ožujku (96 sati), 

travnju (48 sati), lipnju (80 sati), srpnju (176 sati), kolovozu (8 sati), rujnu (144 sata), 

listopadu (144 sata), studenom (120 sati), prosincu (184 sata)]. 

 

4. RADNO VRIJEME 

Početkom godine Knjižnica je Odlukom ravnateljice promijenila radno vrijeme te je 

ukupno u tjednu bila otvorena 60 sati što je minimum otvorenosti prema Standardu za 

narodne knjižnice. Tijekom godine knjižnica je za korisnike bila otvorena od 8 do 19 sati, 

te subotom od 8 do 13 sati. Ukupno je knjižnica u protekloj godini bila otvorena za 

korisnike 301 dan što iznosi 3027 sati. Usporedbe radi tijekom 2019. godine Knjižnica je 

bila otvorena za korisnike 2108 sati. Tijekom radnog dana između 13 i 14 sati knjižnica je 

bila zatvorena za korisnike zbog potrebe dezinficiranja prostora i radnih površina. 

Produljenjem radnog vremena na 11 sati svakodnevno značajno je povećana dostupnost 

knjižničnih usluga korisnicima koji tijekom radnog dana rade u drugim mjestima te se vraćaju 

u Krapinu iz 16 sati kao i svim ostalima koji nisu bili u mogućnosti tijekom prethodnih godina 

koristiti usluge u dotadašnjem uredovnom radnom vremenu Knjižnice. 
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Grafikon 1. Otvorenost Knjižnice izražena u satima tijekom 2019. i 2020. godine. 

 

 

5. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

U Knjižnici djeluju dva odjela: Dječji odjel i Odjel za odrasle sa Studijskim odjelom te 

Županijska matična služba. Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi obavljaju se u 

Knjigovodstvu Maša na temelju Ugovora o djelu. 

 

6. UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE i NADZOR 

6.1. 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 za 2019. te  

▪ Izvještaj o radu Knjižnice u istom razdoblju,  

▪ Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu.  

Također je izradila i dostavila Ministarstvu kulture i medija : 

▪ Izvješće o provedenoj javnoj nabavi prozora na zgradi Knjižnice. 

Izradila je: 

▪ Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda  

▪ Proceduru stvaranja ugovornih obveza  

▪ Proceduru blagajničkog poslovanja  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2019. godina 2020. godina

otvorenost knjižnice u satima



7 

 

▪ Proceduru zaprimanja računa 

▪  Proceduru naplate prihoda  

▪ Proceduru zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja 

▪ Proceduru izdavanja i obračunavanja putnih naloga  

 

Sačinila je:  

▪ Obavijest o privatnosti  

▪ Očitovanje pravobraniteljici za ravnopravnost spolova na temelju pritužbe na 

diskriminaciju temeljem rodnog identiteta jedne zaposlenice Knjižnice.  

 

Pripremila je Prijavnice za Ministarstvo kulture sa prijedlogom financijske potpore u 

nabavi knjižnične građe.  

Sastavila je tridesetak različitih odluka iz područja radno-pravnih odnosa, javne nabave, 

otpisa i upisa imovine, provođenja inventura, 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, opomene o obvezama iz radnog odnosa pojedinim 

zaposlenicima.  

Surađivala je sa gradskim uredom za reviziju, Inspektoratom rada i Inspektoratom zaštite 

na radu, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Općinskim sudom u Krapini povodom 

spora iz radnog odnosa te prekršajnim sudom u Krapini povodom prekršajnog naloga u 

vezi smjenskog rada i zaštite na radu.  

Obavljala je i poslove iz domene Matične službe te je tako obavila 5 stručnih nadzora rada 

knjižnica u osnovnim školama u Desiniću, Đurmancu, Loboru i Tuhlju te narodne 

knjižnice u Stubičkim Toplicama. 

Osmišljavala je, koordinirala i sudjelovala u provođenju kulturnih programa.   
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Također je uređivala web stranicu Knjižnice te njen Facebook profil. Izrađivala je 

pozivnice i plakate za javna događanja za odrasle. Kroz suradnju sa 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 kao i na 

prepoznatljivosti Knjižnice u lokalnoj i regionalnoj knjižničarskoj i društvenoj zajednici.  

 

Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti u Knjižnici već drugu godinu ne 

djeluje Upravno vijeće te su slijedom toga sve njegove ovlasti prenesene na ravnateljicu. 

Održano je 5  sastanaka Stručnog vijeća (6. sastanak je održan 21. travnja 2020., 8. sastanak 

je održan 5. svibnja 2020. 

 

7. PRORAČUN I TROŠKOVI  (Prilog 1. Financijski pokazatelji) 

a) PRIHODI: 

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

županije, Ministarstva kulture RH, te iz sredstava Knjižnice (donacije, sponzorstva, 

zakasnine, članarine). Ukupan prihod u 2020.: = 1.351.549,27 kn što je u odnosu na 2019. 

godinu smanjenje u iznosu od 35.250,00 kn tj. za 2,5%. 

Prihodi iz proračuna Grada Krapine: = ukupno 810.00,00 kn (od toga za plaće zaposlenih 

676.464,00, kn te za knjige 42.500,00 kn)  

Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture: = ukupno 367.127,92 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 87.180,22 kn ( od članarina, zakasnina, 

najma prostora i ostalih usluga).  
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Prihodi u 2020. 

           

Izvor: Iznos: 

GRAD KRAPINA 809.999,86 

MKiM 367.127,92 

Vlastiti 87.180,22 

KZŽ 65.000,00 

Tablica 1. : Prihodi knjižnice prema izvorima u 2020.  Grafikon 2 : Prihodi knjižnice prema izvorima u 2020.   

 
 

Proračun  

Godina Iznos (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 

2020. 1.351.549,27 

 

 

Tablica 2. : Proračun knjižnice 

2015. - 2020.   

 Grafikon 3: Proračun knjižnice 2015. - 2020.   

 

Ukupni bruto osobni dohoci za zaposlene iznosili su 802.172,57 kn. 

Sva je imovina kojom Knjižnica raspolaže (zgrada, oprema i knjižnična građa) kao i svi 

zaposlenici osigurani kod osiguravateljske kuće. 

 

8. 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 
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Police, ormari, vrata: Tijekom godine naručeno je, dostavljeno i montirano 10 novih 

jednostranih otvorenih ormara za knjige u vrijednosti 19.625,00 kn tako da sada ukupna 

dužina raspoloživih polica za knjižničnu građu iznosi 1693 m.  

Također je zamijenjeno 6 tavanskih prozora i 3 prozora u suterenu u vrijednosti 50.787,50 kn. 

Računalna mreža: Ukupno je Knjižnici na raspolaganju 18 različitih uređaja od toga je 7 

računala za djelatnike koja imaju pristup na Internet, 7 pisača, 3 multifunkcionalna uređaja 

(pisač, skener, kopirka), 1 TV uređaj, 1 projektor i 1 radio uređaj. 

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

automatizirano upravljanje računalima u programu MyPC. U programu ZaKi evidentirano je 

43236 kataložnih zapisa od čega je 428 samostalno izrađenih kataložnih zapisa. 

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.  

 

9. ČLANOVI I KORIŠTENJE KNJIŽNICOM 

 9.1. STRUKTURA ČLANSTVA 

 

Ukupan broj učlanjenih u 2020. je iznosio 1698 članova od čega je aktivnih posuđivača bilo 

1486. Novoupisanih je korisnika bilo 195, korisnika koji su obnovili članstvo iz prethodne 

godine bilo je 971 a 532 korisnicima je vrijedilo članstvo u izvještajnom razdoblju. 

U Knjižnicu je učlanjeno polovina članova je nastanjena u Krapini, ali knjižnične usluge 

koriste i stanovnici okolnih mjesta Radoboja, Gornje Jesenja, Đurmanca, Petrovsko, 

Mihovljana, Svetog Križa Začretja, Pregrade, Zaboka. Osim korisnika iz spomenutih mjesta 

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

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

Trgovišća, Zagorskih sela, Zaprešića i Zagreba.  

Spolna struktura članova je neujednačena. Prevladavale su kao i tijekom 2019. godine osobe 

ženskog spola kojih je registrirano 1181 ili 70%  
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U odnosu na ukupan broj stanovnika županije (128.469 prema podacima iz 2015.) učlanjeno 

je samo 1,3% stanovništva županije u Knjižnicu.  

 

  

Grafikon 4. i 5.: Članovi Knjižnice prema spolu i zanimanju u 2020. 

 

Struktura korisnika prema stručnoj spremi je sljedeća: nezavršenu osnovnu školu ima 265 

korisnika (16%), 343 (20%) ima završenu osnovnu školu, najviše korisnika 722 (43%) ima 

završenu srednju školu, sa završenom višom školom je 95 korisnika (6% ), 189 (11%) sa vi-

sokom školom, magistara struke 26 (1,5%), magistara znanosti 26 (1,5%), doktora znanosti 3. 

 

 

Grafikon 6.: Članovi Knjižnice prema stupnju obrazovanja u 2020. 

 

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

 

godina 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

registriranih korisnika 1880 1804 1808 1840 1790 1698 

Tablica 3. Kretanje broja članova Knjižnice od 2015. do 2020. 
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9.2. POSJETI I POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 Ukupan broj posudbi tiskanih knjiga iznosio je 19.141 jedinica, posuđeno je 152 

komada AV građe i 26 serijskih publikacija. 

Broj posjeta javnim događanjima (predavanja, radionice, promocije, izložbe i dr. ) iznosio je 

106 dok ih je u 2019. godini bilo 1.153. Korištenje čitaonice dnevnog tiska je drastično opalo. 

 

9.3. KORIŠTENJE VIRTUALNIH USLUGA 

Knjižnica od 2007. godine ima svoju službenu web stranicu (www.gkkr.hr) koju je do 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 2019. izvještajne godine posjećena je 72.946 puta dok podatak za 2020. nije poznat 

iz razloga što je početkom 2021. godine tvrtka Plus hosting koja vrši usluge hostinga 

prebacila web stranicu Knjižnice na drugi, jači  server bez prethodnog očitanja statistike 

korištenja web stranice Knjižnice. 

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

2020. imala je  1260 pratitelja (prethodne godine 1187, a u 2018. godini 1020 pratitelja), 

odnosno 73 pratitelja više u odnosu na prošlu godinu. Prema spolu prevladavaju žene pratitelji 

(74%).  

 

Grafikon 7. Kretanje broja pratitelja na Facebook profilu knjižnice 2018. -2020. 

Tijekom 2019. godine ukupno je bilo 126 objava (u prethodnoj godini 178 a u 2018. ukupno 

114  objava). 

 

9.4. NABAVA 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost fonda koji se sastoji od 82.112 jedinca knjižnične 

građe iznosi 8.119.744,14 kn.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2018. 219. 2020.

http://www.gkkr.hr/


13 

 

Tijekom 2020. nabavljeno je 1.219 jedinica knjižnične građe temeljem otkupa Ministarstva 

kulture. Kupnjom je nabavljeno 1182 naslova ili 1.432 jedinice knjižnične građe. Knjižnici 

je poklonjeno 1221 knjiga i druge knjižnične građe. Pristigla su samo 2 obvezna primjerka.   

Sveukupno je temeljen kupnje, otkupa, dara i obveznog primjerka nabavljeno 2.682  

jedinice u vrijednosti od 252.884,00 kn te na kraju izvještajne godine Knjižnica raspolaže 

sa 82.112 jedinica knjižnične građe.  

 

PRINOVE 

 RAZDOBLJE  

 2016. god. 2017. god. 2018. god. 2019. god. 2020. god. 

naslova 2799 2983 3440 3991 2682 

primjeraka 2949 3250 4096 4328 3874 

Vrijednost (kn) 350.024,72 371.942,96 455.571,89 647.437,48 895.578,17 

Tablica 4.: Nabava knjižnične građe  2016. – 2020. 

 

Za Zavičajnu zbirku temeljem obveznog primjerka su početkom godine prikupljene 

publikacije objavljene u 2019. te je otkupljena vrijedna tiskana građa (knjige, razglednice, 

arhivski dokumenti 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. 

Knjižnica je nabavila rijetko leksikografsko djelo poznato pod nazivom 

GAZOPHYLACIUM lepoglavskog pavlina Ivana Belostenca. 
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Slika 1.: Gazophylacium – naslovna stranica 

 

 

Grafikon 8. Nabava knjižnične građe 2016. - 2020. 
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u pojedine odjele i zbirke. Cjelokupni fond, pa tako i građa prinovljena u 2020. 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, 
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stručni i predmetni preko internetske stranice Knjižnice. Povremeno su se objavljivale 

anotacije za web i Facebook stranicu knjižnice o novim naslovima. 

 

9.6. 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, Plavoj dvorani i zatvorenom spremištu 

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. 

9.7. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ODJELA ZA ODRASLE  

Tijekom godine održane su raznolike aktivnosti, od kvizova i radionica do putopisnog 

predavanja. 

▪U sklopu knjižničnog mikrokina održana je projekcija filma Selfi Agostina Ferrentea 

▪Susret sa književnikom Damirom Karakašem 28. veljače  

▪ dodjela priznanja najčitatelj za 2019. godinu u 5 kategorija (djeca do 7 godina, učenici 

OŠ, učenici ŠS, odrasli, umirovljenici 

▪ U okviru projekta Digitalni građani 2.0 a u suradnji sa Institutom za razvoj i inovativnost 

mladih održana je micro:bit radionica a knjižnica je dobila na poklon 3 seta 

micro:Maqueen robota 

▪ Održana je stripaonica, radionica izrade stripa od 2. - 4. listopada u suradnji sa 

Tomislavom Tikulinom, diolomiranim grafičarem 

▪ Čitateljski klub sastajao se 28. veljače (tema: djela Damira Karakaša) , 29. rujna (tema: 

putevi nade) i 10. studenoga  

▪ Dogovoreno je a potom odgođeno putopisno predavanje uz projekciju dokumentarnog 

filma „Madagaskar“, krapinskog stomatologa Zdenka Antonovića. 

▪ U okviru Mjeseca hrvatske knjige pripremljen je i održan u 4 nastavka kviz Razlistaj se! 
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Slike 2., 3., 4., 5., 6, 7. i 8. Najave javnih događaja za odrasle 
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B) DJELATNOST DJEČJEG ODJELA 

 

10. UVOD 

Izvješće o radu obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Voditeljica 

Dječjeg odjela (u nastavku: DO) Gradske knjižnice Krapina (u nastavku: GKKR) je Petra 

Salamon, diplomirana knjižničarka. 

Tijekom navedenog razdoblja voditeljica DO odrađivala je stručne poslove, kulturnu i 

javnu djelatnost i animacijske aktivnosti te informacijsko – referalne usluge. 

Napomena: Uslijed pandemije koronavirusa i epidemioloških mjera koje su tijekom 2020. 

godine bile na snazi, Dječji odjel, kao i cijela knjižnica, radio je smanjenim intenzitetom, 

druženja i aktivnosti uživo veći dio godine bile su zabranjene. 

 

11. STRUČNI POSLOVI DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA 

Stručni poslovi diplomiranog knjižničara u GKKR podrazumijevaju obradu knjižnične 

građe – katalogizaciju, klasifikaciju, signiranje i dijelom inventarizaciju (serijske 

publikacije). 

U prethodno navedenom razdoblju katalogizirano je 8 jedinica građe, klasificirane 442 

jedinice knjižnične građe od kojih su većina knjige. Izvor podataka je informacijski sustav 

ZaKi (Bibliografska obrada → Dnevnik obrade). 

 

12. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST I ANIMACIJSKE AKTIVNOSTI 

Kulturna i javna djelatnost i animacijske aktivnosti obuhvaćaju dječje radionice, 

pričaonice, dječji čitateljski klub, grupne posjete djece predškolske i osnovnoškolske dobi, 

vanjsku suradnju s vrtićima, školama i drugim zainteresiranim pojedincima ili skupinama 

te promoviranje knjižnice putem web i Facebook stranice, plakata i pozivnica. 

 

12.1. Radionice 

Tijekom 2020. godine na DO održane su 3 radionice za djecu: 

• Oslikaj svoju šalicu 
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Radionica je održana 30. siječnja 2020. s početkom u 16 sati. 

Djeca su akrilnim bojama oslikavala staklene šalice, a sudjelovalo je 8 djece i 2 roditelja. 

Promocija radionice odvijala se putem web i Facebook stranice knjižnice, plakata 

izloženih u školama i na izložbenim stupovima u Krapini. 

Na kraju radionice sudionici su počašćeni sokom i keksima 

 

          

Slika 9. i 10. Radionica Nije lako bubamarcu 

 

• Nije lako bubamarcu 

Radionica izrade bubamara od papira održana je 26. veljače 2020. s početkom u 16 sati. 

Bubamare različitih veličina izrađivane su od papira crvenog i crnog hamer papira, uz 

pomoć ljepila i škara, a potom je njima ukrašen DO knjižnice. 

Promocija radionice odvijala se putem web i Facebook stranice knjižnice, plakata 

izloženih u školama i na izložbenim stupovima u Krapini. 

Na kraju radionice sudionici su počašćeni sokom i keksima. 

  

Slika 11. i 12. Radionica Nije lako bubamarcu i video radionica izrade knjižnog pinkleca 
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• Knjižni pinklec 

Online radionica izrade platnene torbe objavljena je na YouTubeu, Facebooku i mrežnoj 

stranici knjižnice. Torbu je izrađivala Božica Vorih, a video snimala i objavila Petra 

Salamon. Korištena je tkanina, konac, škare, metar i šivaća mašina. 

 

12.2. Pričaonice – 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 ili dramski izražavaju. 

Tijekom navedenog razdoblja održano je pet pričaonica: 

• Strašno strašna priča 

Pričaonica je održana 25. siječnja 2020. 

Prisustvovalo je 6 djece i nekoliko roditelja. 

• Miš lavljeg srca 

Pričaonica je održana 8. veljače, a prisustvovalo je 3 djece. 

• Veliki i mali zec 

Pričaonica je održana povodom Noći knjige, 23. travnja, u online obliku, a objavljena je na 

Facebooku i mrežnoj stranici knjižnice. Snimana je tijekom rada od kuće, za vrijeme kada 

su na snazi bile epidemiološke mjere. 

 

Slika 13. On line Pričaonica u izvođenju voditeljice dječjeg odjela 

• Kibibi i Ma li bo 
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Pričaonica je objavljena online na Facebooku i mrežnoj stranici knjižnice dana 31. 

listopada. 

• Začarana šuma 

Pričaonica je objavljena 20. studenoga na mrežnoj stranici i Facebooku knjižnice. 

 

12.3. Dječji čitateljski klub 

Dječji čitateljski klub tijekom 2020. godine nije se sastajao već se sva komunikacija 

odvijala putem Vibera. U klub je učlanjeno 6 djevojčica starosti 11-13 godina. 

Putem Vibera djevojčice su ukratko opisivale koje knjige su pročitale i u kojem razdoblju 

te davale preporuke za knjige koje smatraju dobrima. Članice su sudjelovale i na 

Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja kojeg su rješavale kod kuće. 

 

 

Slika 14. 

12.4. Grupni posjeti 

Grupni posjeti podrazumijevaju dogovoreni dolazak vrtićkih, predškolskih i/ili 

osnovnoškolskih grupa na Dječji odjel Gradske knjižnice Krapina. Posjete i grupe dogovara 

voditeljica DO 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. 
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Nakon predstavljanja sebe, voditeljica DO provodi djecu kroz knjižnicu, upoznaje ih sa 

zbirkama i građom, a potom djeci čita priču koju je pripremila. Djeca imaju i slobodno 

vrijeme kako bi se poigrala i čitala slikovnice. 

Svim grupama omogućena je besplatna godišnja članarina u GKKR. 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine dogovoren je 1 grupni posjet djece 

predškolske i školske dobi: 

• 11. 3. – učenici 2. razreda OŠ Augusta Cesarca Krapina 

 

Slika 15. Posjet učenika 2. razreda OŠ A. Cesarca iz Krapine 

 

12.5. Vanjska suradnja s vrtićima, školama, udrugama i drugim zainteresiranim pojedincima 

ili skupinama 

• Bajka Regoč 

Radionica o lektiri Regoč održana je 10. siječnja u suradnji s 4. razredom OŠ Augusta 

Cesarca Krapina. Na radionici, djeca su pomoću knjiga iz referentne zbirke GKKR učila o 

bajkama, likovima iz bajki i njihovim osobinama, o gradovima, Krapini, o nepoznatim, 

„starinskim“ riječima. 
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Slika 16., 17. i 18.: Radionica o lektiri Regoč u suradnji s 4. razredom OŠ Augusta Cesarca Krapina 

• Pričaonica u DV Sunčica 

Pričaonica u vrtiću održana je 4. ožujka s početkom u 9 sati. Na pričaonici su sudjelovala 

djeca i odgojiteljice. Voditeljica DO djeci je čitala priče o Mrljeku i Prljeku nakon čega se 

razgovaralo o važnosti održavanja higijene. 
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Slika 19.: Pričaonica u DV Sunčica 

• Babywearing kutak 

Tijekom navedenog razdoblja na DO knjižnice aktivan je babywearing kutak u kojem 

roditelji mogu isprobavati i posuđivati nosiljke i marame za nošenje djece. Babywearing 

kutak organiziran je u suradnji s brojnim roditeljima iz Krapine. 

                

Slika 20. i 21.: plakat za babywearing kutak i oslikavanje šalica 

12.6. Ostale javne aktivnosti 

Osim na aktivnostima Dječjeg odjela, voditeljica DO sudjelovala je i na kulturno – javnim 

aktivnostima organiziranima za odraslu populaciju: 
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• Dodjela nagrade Najčitatelj 2019. • Gostovanje autora Damira Karakaša 

 

13. Promoviranje GKKR i Dječjeg odjela 

Tijekom navedenog razdoblja, voditeljica DO redovito je uređivala Facebook te mrežnu 

stranicu GKKR. 

Objavljene su ukupno 53 objave na Facebooku: 

• 16. siječnja – Djevojčica koja je htjela spasiti knjige  

• 22. siječnja – Pričolandija: Strašno strašna priča  

• 23. siječnja – Selfie: projekcija filma 

• 25. siječnja – Bebe vole papati  

• 27. siječnja – Male ruke, vel'ki posel: oslikaj svoju šalicu – najava radionice  

• 5. veljače – Svjetski dan čitanja naglas  

• 5. veljače – Pričolandija – najava  

• 20. veljače – Nije lako bubamarcu – najava radionice  

• 2. ožujka – Women in data science  

• 3. ožujka – Najčitatelji 2019.  

• 9. ožujka – Madagaskar – najava događanja  

• 13. ožujka – Važna obavijest korisnicima (vezano za covid-19)  

• 22. travnja – Gric i Grec, Mrljek i Prljek, Koronko...  

• 23. travnja – Noć knjige: Pričolandija  

• 24. travnja – Gutači knjiga u akciji – 2. epizoda  

• 24. travnja – Metodologija učenja  

• 25. travnja – Gutači knjiga u akciji – 3. epizoda  

• 29. travnja – Kako pomoći djeci da prevladaju promjene?  

• 30. travnja – Čupka i Zvrko u knjižničnoj karanteni  

• 6. svibnja – Roditeljska magija  

• 17. srpnja – Atlas izuzetnih ljudi  

• 25. srpnja – Mitologija  

• 28. srpnja – Alba – riba koja živi sto godina  

• 30. srpnja – Micro:bit radionica  

• 31. srpnja – More  

• 18. kolovoza – Upoznajte malu Kibibi  

• 22. kolovoza – Dječji kutić  

• 27. kolovoza – Poznajete li koju neobičnu knjižničarku?  

• 2. rujna – Dobrodošli u školu  

• 16. rujna – Posve Norman, Gitina briga  

• 21. rujna – Nacionalni kviz za poticanje čitanja  

• 6. listopada – Potaknite svoje dijete na čitanje i istraživanje  

• 7. listopada – Kako se danas osjećate?  

• 14. listopada – Tko se boji vuka još?  

• 15. listopada – Razlistajmo se!  
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• 20. listopada – Novi Pino stigao u knjižnicu  

• 23. listopada – Koje vam je najdraže godišnje doba?  

• 27. listopada – STRIPajte s nama  

• 29. listopada – Stripaonica: event  

• 29. listopada – Pričolandija: event  

• 30. listopada – U knjižnicu s pinklecom  

• 31. listopada – Pričolandija u vašem domu  

• 9. studenoga – Krapinska njuškala: kviz  

• 14. studenoga – Krapinska njuškala: kviz  

• 17. studenoga – Krapinska njuškala pronjuškala dobitnika  

• 20. studenoga – Pričolandija 

• 25. studenoga – Ovca u kutiji  

• 30. studenoga – Postanite građanin – znanstvenik  

• 3. prosinca – Gdje je nestao siječanj?  

• 9. prosinca – POSUDI – IZRADI – OSVOJI  

• 11. prosinca – Kako to?  

• 15. prosinca – Vinarstvo u praksi i čaši  

• 17. prosinca – Što biste učinili da vas posjeti duh Božića? 

 

Ukupno su objavljene 33 objave na mrežnoj stranici GKKR: 

• 23. siječnja – Selfie: projekcija filma  

• 25. siječnja – bebe vole papati  

• 27. siječnja – Zajedno za rijetke  

• 27. siječnja – Male ruke, vel'ki posel  

• 5. veljače – Svjetski dan čitanja naglas  

• 13. veljače – Gutači knjiga  

• 20. veljače – Nije lako bubamarcu  

• 2. ožujka – Women in data science  

• 3. ožujka – Najčitatelji 2019.  

• 9. ožujka – Madagaskar 

• 6. svibnja – Roditeljska magija  

• 28. srpnja – Iz dječjeg fonda  

• 30. srpnja – Micro:bit radionica  

• 22. kolovoza – Dječji kutić  

• 16. rujna – Gita i Norman  

• 21. rujna – Nacionalni kviz za poticanje čitanja  

• 23. rujna – Susret riječi  

• 7. listopada – Emocije u slikovnicama  

• 14. listopada – Tko se boji vuka još?  

• 15. listopada – Mjesec hrvatske knjige  

• 20. listopada – Novi Pino u knjižnici  

• 23. listopada – Promjene vremena i promjene godišnjih doba  

• 27. listopada – Stripaonica  
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• 30. listopada – U knjižnicu s pinklecom  

• 9. studenoga – Krapinska njuškala  

• 20. studenoga – Pričolandija: Začarana šuma  

• 25. studenoga – Ovca u kutiji  

• 30. studenoga – Postanite građanin – znanstvenik  

• 3. prosinca – Gdje je nestao siječanj?  

• 9. prosinca – Posudi – izradi – osvoji  

• 11. prosinca – Kako to?  

• 14. prosinca – Podsjetnik na radno vrijeme  

• 15. prosinca – Vinarstvo u praksi i čaši 

 

Plakati i pozivnice 

Plakati i pozivnice izrađeni su za dvije dječje radionice održane u siječnju i veljači. 

 

Radio 

Promoviranje radionica odvijalo se i putem Radija Hrvatsko zagorje Krapina. 

 

14. INFORMACIJSKO – REFERALNE USLUGE 

Informacijsko – referalne usluge uključuju rad s korisnicima GKKR: 

• učlanjivanje korisnika u knjižnicu 

• pružanje informacija o smještaju građe na policama i u ladicama 

• zaduživanje i razduživanje građe 

• vođenje blagajne 

• vođenje evidencije rezervacija 

• ponuda poklon bonova korisnicima. 

Prilikom rada u posudbi, voditeljica DO odrađivala je navedene poslove. 

 

15. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Voditeljica Dječjeg odjela stručno se usavršavala sudjelovanjem na sljedećim radionicama i 

predavanjima: 

• 24. siječnja – edukacija obrade serijskih publikacija (Zagreb) 

• 2. ožujka – Women in Data Science (Zagreb) 

• 30. srpnja – Edukacija AQ:bit, održana u GKKR 
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• 22. rujna – online stručni skup Inovativna dječja knjižnica: primjena novih tehnologija 

• 12. listopada – online edukacija Građanska znanost 

 

Pripremila je Program za Dan dječjeg odjela i uputila ga prema Krapinsko-zagorskoj 

županiji s ciljem sufinanciranja programa sredstvima Krapinsko-zagorske županije. 

 

16. MATIČNA SLUŽBA   IZVJEŠĆE O RADU ZA SIJEČANJ - RUJAN 2020. 

 

16.1. Opći podaci 
 
 

Mrežu knjižnica u Krapinsko-zagorskoj županiji činile su u 2020. godini 32 knjižnice u 

osnovnim školama (Bedekovčini, Belcu, Brestovcu Orehovičkom, Budinščini, Desiniću, 

Donjoj Stubici, Đurmancu, Gornjem Jesenju, Gornjoj Stubici, Humu na Sutli, Klanjcu, 

Konjščini, Kraljevcu na Sutli, Krapini (2), Krapinskim Toplicama, Kumrovcu, Loboru, Maču, 

Mariji Bistrici, Mihovljanu, Oroslavju, Petrovskom, Pregradi, Radoboju, Stubičkim 

Toplicama, Svetom Križu Začretju, Tuhlju, Velikom Trgovišću, Zaboku, Zlataru, Zlatar 

Bistrici) te 9 knjižnica u srednjim školama u Bedekovčini, Konjščini, Krapini, Pregradi, 

Zlataru Oroslavju i Zaboku (3). Ukupno je bilo zaposleno na radnom mjestu knjižničara 40 

zaposlenika. Mrežu narodnih knjižnica u Krapinsko-zagorskoj županiji činilo je u 2020. 

godini 13 narodnih knjižnica, od kojih je sedam knjižnica u gradovima KZŽ, tj. u Krapini, 

Donjoj Stubici, Klanjcu, Oroslavju, Pregradi, Zaboku i Zlataru, te u općinama Bedekovčina, 

Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Marija Bistrica, Sveti Križ Začretje. 

 

 

16.2.  Temeljni poslovi 

 
Matična služba pratila je rad školskih knjižnica putem njihovih izvješća o radu, statističkih 

upitnika, praćenja planova rada te komunikacijom putem e-maila i telefona. Iako tijekom 

perioda od ožujka do rujna 2020. zbog pandemije uzrokovane COVID virusom, nije bilo 

stručnih nadzora, Matična služba je imala je uvid u rad knjižnica kroz unos statističkih 

podataka za 2019. godinu i kasniju analizu stanja u narodnim i školskim knjižnicama. 

 

Stručni nadzori: 
 

Stručni nadzori se u ovom periodu nisu obavljali. 
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Savjetodavna pomoć 

 
Matična služba pratila je rad u knjižnicama u ovom razdoblju i pružala svu traženu stručnu 

pomoć knjižničarima, kako u narodnim, tako i u školskim knjižnicama. 

Pružena je savjetodavna pomoć novozaposlenim knjižničarima. Primjer tome je stručna 

pomoć novoj knjižničarki zaposlenoj u Osnovnoj školi Gornje Jesenje. Matična služba pratila 

je također sva važnija događanja u knjižnicama putem weba i pružala pomoć u stručnim 

pitanjima. 

Posebno je praćena situacija nakon katastrofalnog potresa 22. ožujka 2020. koji je pogodio 

područje Zagreba i okolice, pa time i dio naše županije. Matična služba bila je u kontaktu sa 

svim knjižnicama na prostoru svog djelovanja i prikupljeni su podaci o štetama na objektima 

u kojima se nalaze knjižnice. Do najveće štete došlo je na zgradi Pučkog otvorenog učilišta 

Donja Stubica, u sklopu kojeg djeluje i radi knjižnica. Sve relevantne informacije o 

posljedicama potresa dostavljene su u Hrvatski zavod za knjižničarstvo putem savjetnica za 

narodne i školske knjižnice. 

 

Tijekom mjeseca veljače i ožujka Matična služba vršila je kontrolu i davala stručnu pomoć pri 

unosu statističkih podataka na portalu hk.nsk.hr. Kontaktirane su sve školske i narodne 

knjižnice, a knjižničarima je pružena sva potrebita stručna pomoć za unos statističkih 

podataka. Nadalje pregledani su svi statistički podaci koji su uneseni u sustav te je pružena 

stručna pomoć knjižničarima pri ispravci krivo unesenih podataka. Nakon toka Matična 

služba napravila je provjeru statističkih podataka te je izradila analizu statističkih podataka za 

knjižnice naše županije. 

 

Rad matične službe tijekom pandemije uzrokovane COVID virusom 

  

Matična služba bila je u stalnoj komunikaciji sa knjižničarima naše županije i obavještavala ih 

o svim epidemiološkim mjerama i preporukama koje su se donosile, a odnosile su se na rad 

knjižnica tijekom pandemije. 

Voditelj Matične službe je radio na prevezivanju podataka GKKR u bazi „ZAKI“, uređivanju 

kataložnih zapisa građe Zavičajne zbirke matične knjižnice. Krajem rujna je skenirao, 

uređivao i prevezivao kataložne zapise starih razglednica kako bi bile vidljive u katalogu 

GKKR.  

U suradnji sa dipl. knjižničarima vršio je kontrolu popisa otpisanih knjiga nakon revizije i 
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otpisa knjižnične građe u Osnovnoj školi Augusta Cesarca Krapina, Srednjoj školi Pregrada, 

Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica i Osnovnoj školi «Ljudevit Gaj» Krapina.  

 

Nakon što je dokumentacija o otpisu je dostavljena Matičnoj službi izvršena je selekcija i 

odabir pojedinih jedinica knjižnične građe za potrebe Knjižnice. 

Otpisi knjižnične građe izvršeni su i u  

Matična služba pregledala je popise otpisane knjižnične građe koje su dostavile Općinska 

knjižnici i čitaonici Bedekovčina, Općinska knjižnica Krapinske Toplice i Gradska knjižnica 

Pregrada te također odabrala naslove za potrebe GKKR te su potom poslana očitovanja o 

otpisnoj dokumentaciji.  

 

 

Individualna poduka    

Individualna je poduka obavljena sa dipl. knjižničarkom Osnovne škole Gornje 

Jesenje. Knjižničarka je upoznata sa procedurom revizije i otpisa u školskim knjižnicama i 

proslijeđeni su joj sva dokumentacija potrebna za provođenje tih aktivnosti.  

 

Redovito informiranje (nove publikacije, zbivanja i sl.) 

 

Obavljano je informiranje knjižničarske zajednice na području matičnosti o 

događanjima u struci, prije svega putem e-maila, ali i po potrebi i telefonom.  

  
Izrada planova razvoja  

 

 

- Izrada plana rada za 2021. 

- Izrada izvješća o radu Matične službe u 2019. 

- Izrada izvješća o analizi rada školskih knjižnica u KZŽ, zajedno sa Excel tablicom 

- Izrada izvješća o analizi rada narodnih knjižnica u KZŽ, zajedno sa Excel tablicom  

 

 
 

Certificirani tečajevi (CSSU)   

 

U okviru stalnog stručnog usavršavanja što ga provodi Centar za stalno stručno usavršavanje 

pri NSK u Zagrebu dogovorena je radionica na temu Revizija i otpis u narodnim i školskim 

knjižnicama, koja je, nažalost, zbog bolesti predavača u zadnjem trenutku odgođena, a kasnije 

zbog pojave epidemije i otkazana. 

 

16.3. Suradnja   



30 

 

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

Ministarstvo kulture 

Krapinsko-zagorska županija 

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara 

Hrvatsko knjižničarsko društvo  

Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije 

Ostale županijske matične knjižnice 

 

 

16.4. Ostalo 

 

- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi za školske 

knjižnice 

- sudjelovanje na sastancima Stručnog vijeća Voditelja Županijskih matičnih službi za 

narodne knjižnice  

- provjera i selekcija otpisanih knjiga iz narodnih knjižnica za potrebe GKKR 

- izrada anotacija i predstavljanje novih naslova na portalu www.gkkr.hr 

- sudjelovanje na sastancima Stručnog vijeća GKKR 

- rad u posudbenom odjelu GKKR i na promotivnim aktivnostima GKKR 

 

8. ZAKLJUČAK 

Unatoč znatno otežanim uvjetima rada i potpunoj zatvorenosti u razdoblju od 19. ožujka do 4. 

svibnja Knjižnica je u 2020. 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. 

 


