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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:  

Među vrijednostima izdvajamo 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. Knjižnica također potiče na 

širenje različitih oblika društvenosti kroz povezivanje korisničke populacije i pretvaranje 

Knjižnice u tzv. treći prostor zajednice. 



Izvješće o radu u 2021.  

 

 
4 

 

3. ZAPOSLENICI 

 

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

radno vrijeme. Struktura radnih mjesta bila je sljedeća: 

1. ravnatelj – 1 zaposlenik 

2. diplomirani knjižničar – 2 zaposlenika 

a) voditelj Dječjeg odjela -1 zaposlenik 

b)  knjižničar informator i u stručnoj obradi -1 zaposlenik 

3. pomoćni knjižničar  -2 zaposlenika 

4. spremačica  -1 zaposlenik  

 

Plaća za jednog djelatnika osiguravala se od 17. ožujka do 21. prosinca iz Proračuna 

Ministarstva kulture i medija, polovina plaće voditeljice 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 su zapošljavane u različitim razdobljima 2 osobe na pola radnog 

vremena. Svi zaposlenici koristili su pravo na godišnji odmor, osim jednoga koji je dio 

godišnjeg odmora prenio u 2022.   

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

SSS 3 (od toga 2 pomoćne knjižničarke), VSS 3 (od toga 2 dipl. knjižničara i 1 viši 

knjižničar) 

Isplaćena je jedna jubilarna nagrada za 35 godina rada u Knjižnici te jednokratna 

novčana pomoć 1 zaposlenici radi bolovanja dužeg od 90 dana 

Svi su zaposlenici bili osigurani za slučaj nezgode i smrti kao što su im redovito 

isplaćivane plaće, naknade za putne troškove, uskrsnica i božićnica te regres.  

 

Stručno usavršavanje zaposlenika: 

 

Voditeljica Dječjeg odjela stručno se usavršavala sudjelovanjem na sljedećim 

radionicama i predavanjima:  

• 26. 3. – webinar Biblioterapijski pristup u radu s djecom i mladima  

• 16. 6. – online stručni skup IRIM-ova konferencija Digitalne knjižnice za lokalni razvoj  

• 14. 6. – 18. 6. – Edukacija za voditelje čitateljskih klubova (organizator Kajkaviana, održano 

u Gradskoj knjižnici „Ksaver Šandor Gjalski“ Zabok)  
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• 16. 9. – online stručni skup Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama  

• 12. 10. – online Čitajmo da ne ostanemo bez riječi  

• 12. 11. – online Okrugli stol E-izvori  

• 26. 11. – online stručni skup Bojimo, pišemo i crtamo 

 

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 740 sati [u siječnju (63 

sati), veljači (56 sati), ožujku  (184 sata), travnju (24 sata), lipnju (136 sati), studenom (96 

sati), prosincu (184 sata)]. 

 

4. RADNO VRIJEME 
 

Knjižnica je tijekom godine bila tjedno otvorena 60 sati je tj. od 8 do 19 sati te 

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

303 dana što iznosi 3730 sati dok je tijekom radnog dana između 13 i 14 sati, izuzev subotom, 

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

 

5. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

U Knjižnici djeluju tri odjela: Dječji odjel i Odjel za odrasle, Studijski odjel te 

Županijska matična služba. Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi obavljaju se u 

Knjigovodstvu Maša na temelju Ugovora. 

 

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. 

Pripremila je  

▪ Financijska izvješća o poslovanju Knjižnice za 2020.,  

▪ Izvješće o radu Knjižnice u istom razdoblju,  

▪ Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za prethodnu godinu i druge dokumente o 

financijskom poslovanju. 
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Pripremala je nužne radnje radi provođenja postupaka jednostavne nabave plina i 

knjigovodstvenih usluga. 

Pripremila je Prijavnice za Ministarstvo kulture sa prijedlogom financijske potpore u 

visini od 600.756,78 kn u ovim programima: 1. nabava knjižnične građe, 2. Male ruke, vel'ki 

posel, 3. Kuc, kuc knjige, 4. Sanacija prozora i ulazne stijene na pročelju prizemlja knjižnice, 

5. Sanacija podne obloge u prizemlju knjižnice, 5. Digitalizacije arhivske građe,  

6. Ozvučenje Plave dvorane, 7. Video nadzora  

 

  
NAZIV PROGRAMA 

 
PREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA 

 
UKUPNO 

Red. 
Br. 

 MKiM Grad 
Krapina 

GKKR KZŽ  

1. Nabava knjižne i 
neknjižne građe u 
GKKR 

230.000,00 42.500,00 1.000,00 5.000,00 278.500,00 

2. Kuc, kuc, knjige! 17.011,63 - 2.218,00 - 19.229,63 

3. Male ruke, vel'ki 
posel 

4.000,00 - 500,00 - 4.500,00 

4. Sanacija podne 
obloge u prizemlju 
GKKR 

94.000,00 22.000,00 1.337,50  117.337,50 

5. Video nadzor u 
GKKR 

20.000,00 4.000,00 987,50 - 24.987,50 

6. Ozvučenje Plave 
dvorane  GKKR 

15.000,00 3.000,00 1.095,90 - 19.095,90 

7. Sanacija ulaznih 
vrata i prozora u 
prizemlju GKKR 

100.000,00 26.000,00 1.306,25 - 127.306,25 

8. Digitalizacija 
arhivske građe u 
GKKR 

7.000,00 2.000,00 800,00 - 9.800,00 

 
 
600.756,78 

Tablica 1.: Kumulativni troškovnik svih podnesenih prijavnica u 2022. 

 

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, od siječnja do svibnja 

te u prosincu vršila je nabavu knjižnične građe za Odjel za odrasle, Zavičajnu zbirku i 

Studijski odjel kroz suradnju sa nakladničkim kućama i trgovačkim poduzećima u području 

prodaje knjiga i druge knjižnične građe, antikvarijatima i pojedincima.  
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Izrađivala je rasporede rada radnika, donijela odluke o godišnjim odmorima, odluke o 

isplatama jubilarnih nagrada. 

Surađivala je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Stručnim vijeće Knjižnice. 

Odazivala se na pozive za ročišta pred Općinskim sudom u Krapini povodom 1 tužbe zbog 

spora iz radnog odnosa s bivšim zaposlenikom radi navodnog nezakonitog otkaza, 1 tužbe 

zaposlenice zbog navodne neisplate naknade za smjenski rad, 1 kaznene prijave bivše 

zaposlenice radi navodnog počinjenja kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode te 

prekršajnim sudom u Krapini povodom prekršajne prijave inspektora rada u vezi navodne 

neisplate naknade za smjenski rad. 

Obavljala je i poslove iz domene Matične službe u razdoblju siječanj-ožujak i krajem 

prosinca. 

Osmišljavala je, koordinirala i sudjelovala u provođenju kulturnih programa.   

Također je povremeno 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. U 

suradnji sa knjigovodstvom pripremala je sva neophodne financijske planove, financijska 

izvješća, javnu nabavu i dr. 

 

7. PRORAČUN I TROŠKOVI 

 

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 2021.: = 1.395.873,36 kn što je u odnosu na 2020. 

godinu povećanje u iznosu od 44.324,09 kn. 

Prihodi iz proračuna Grada Krapine: = ukupno 926.557 kn (od toga za plaće zaposlenih  

710.500,00  kn te za knjige 42.500,00 kn). Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture: = 

ukupno 224.509,43 kn . Prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije = ukupno 

65.000,00 kn (tj. za pola plaće voditelja Dječjeg odjela 60.000,00 kn + za nabavu knjižnične 

građe 5.000,00 kn). Vlastitih je prihoda ostvareno u iznosu od ukupno 98.779,49 kn ( od 

članarina, zakasnina, najma prostora i ostalih usluga).  

Ukupni bruto osobni dohoci za zaposlene iznosili su  861.052 kn. 
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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 

2021. 1.395.873,36 

 

 

Tablica 2. : Proračun knjižnice 

2015. - 2021.   

                 Grafikon 3: Proračun knjižnice 2015. - 2021.   

 

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 

Police, ormari, vrata: Tijekom godine naručeno je, dostavljeno i montirano 6 novih 

jednostranih otvorenih ormara za knjige u vrijednosti 12.750,00 kn tako da sada ukupna 

dužina raspoloživih polica za knjižničnu građu iznosi 1717 m.  

Računalna mreža: Ukupno je Knjižnici na raspolaganju 20 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 

45.866 kataložnih zapisa od čega je ukupan broj novih 2630 zapisa a od tog broja 119 

samostalno izrađenih kataložnih zapisa. 

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

predmetu. 
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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 2021. je iznosio 1617 članova što je u odnosu na 2020. 

smanjenje od 91 člana. Evidentirano je 1419 aktivnih posuđivača. Novoupisanih je korisnika 

bilo 219 što je povećanje od 24 člana, korisnika koji su obnovili članstvo iz prethodne godine 

bilo je 910 a 481 korisniku 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, Petrovskog, 

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 prethodnih 

godina osobe ženskog spola kojih je registrirano 998 ili 74%. 

 

 

Grafikon 2.: Spolna struktura korisnika u 2021. 
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U odnosu na ukupan broj stanovnika županije (120.942 prema preliminarnim 

podacima popisa stanovništva iz 2021.) učlanjeno je samo 1,33% stanovništva županije u 

Knjižnicu.  

Prema dobi najviše je korisnika (822) u dobi od 18-65 godina, potom djece do 

14 godina starosti (375 korisnika), mladih između 15 i 17 godina (132)  te najmanje 

(90) osoba starijih od 65 godina što je prikazano u grafikonu: 

 

Grafikon 3.: Korisnici Knjižnice prema dobi u 2021. 

 

Broj članova  u razdoblju od 2014. do 2021. prikazan je u donjoj tablici: 

 

godina 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

registriranih 

korisnika 

1880 1804 1808 1840 1790 1698 1617 

Tablica 3. Kretanje broja članova Knjižnice od 2015. do 2021. 

 

9.2. POSJETI I POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 Ukupan broj posudbi tiskanih knjiga iznosio je 19.7471 jedinica što je u odnosu na 

2020. blagi porast od 3%. 

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

iznosio je 353 što je u odnosu na 2020. (106 posjeta) trostruko više ali neusporedivo manje u  

odnosu na predpandemijsku 2019. godinu kad ih je bilo 1.153. Korištenje čitaonice dnevnog 

tiska je drastično opalo. 

 

9.3. KORIŠTENJE VIRTUALNIH USLUGA 
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Knjižnica ima svoj Facebook profil (Gradska knjižnica Krapina). S danom 31. 12. 

2021. imala je  1327 pratitelja (prethodne godine 1260, krajem 2019. bilo ih je1187, a u 2018. 

godini 1020 pratitelja), odnosno 73 pratitelja više u odnosu na prošlu godinu.  

Prema spolu prevladavaju žene pratitelji (74%). Tijekom 2021. godine ukupno je bilo 

120 objava. Također imam i svoj You tube kanal. 

 
 

 
Grafikon 4.:. Kretanje broja pratitelja na Facebook profilu knjižnice 2018. -2021. 

 

9.4. NABAVA 

Tijekom 2021. nabavljeno je 1.267 jedinica knjižnične građe temeljem otkupa 

Ministarstva kulture i medija. Kupnjom je nabavljeno 1.091 naslova ili 1.440 jedinice 

knjižnične građe. Knjižnici je poklonjeno od strane građana ili drugih knjižnica 936 knjiga i 

druge knjižnične građe. Pristiglo je 29 obveznih primjerka.   

Sveukupno je temeljen kupnje, otkupa, dara i obveznog primjerka nabavljeno 3.674 jedinice u 

vrijednosti od 429.404,86 kn.  

 

PRINOVE (knjige, novine, časopisi, AV građa, igračke…) 

godina 2016.  2017. 2018. 2019. 2020.  2021. 

naslova 2799 2983 3440 3991 2682 2231 

primjeraka 2949 3250 4096 4328 3874 3674 

Vrijednost 

(kn) 

350.024,72 371.942,96 455.571,89 647.437,48 895.578,17 1.324.983,03 

Tablica 4.: Nabava knjižnične građe  2016. – 2021. 

 
Za Zavičajnu zbirku temeljem obveznog primjerka je tijekom godine prikupljeno 29 

publikacija objavljenih u 2021.  
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Nabava periodike (novina i časopisa):  nabavljeno je 14 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 2016. - 2021. 

 

9.5. 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 2021. 

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. 

 

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) 
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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.  

 

• 7.12. - U sklopu pjesničke večeri i obilježavajući Dana grada Krapine, ugostili smo 

Vladimira Šenjuga iz Poznanovca, utemeljitelja Hrvatskozagorskog književnog 

društva, slikara amatera, člana Likovne udruge „Josip Kaltnecker“ iz Zaboka, 

višestruko nagrađivanog kajkavskog pjesnika bogatoga opusa. 

• 7. 12. - Otvorena je izložba Oroslavčanke Božice Lacković pod Nazivom „Kinč u 

narodnim običajima“. Autorica se na ovoj izložbi predstavlja sa veselim i raznobojnim 

cvjetnim pušlekima, vjenčićima, livadnim cvijećem, girlandama, ukrasima kojima su 

se kitila i raspela, slike svetaca, uskrsni stol za objedovanje, stropne grede za Božić i 

dr. na način kako se to radilo u njenom rodnom Andraševcu i okolici upotrebom 

"zgužvanog" papira a koji su je naučila baka i majka. 

 

    

 

• 15. 11. - Održano je predstavljanje knjige i putopisno predavanje „Iza Mjesečevih 

planina“ Hrvoja Ivančića. Događaj je najavljen pozivnicom:   



Izvješće o radu u 2021.  

 

 
14 

 

 

• 20. 10. - Održan je susret sa istaknutom hrvatskom književnicom pod nazivom „Na  

kavi s Julijanom Matanović“. Događaj je najavljen pozivnicom:   

 

 

• 14. 10. - Ispred knjižnice, na otvorenom, održano je predstavljanje knjige „Književnim 

stazama Hrvatskog zagorja“ Božidara Brezinščaka Bagole uz glazbenu pratnju Josipa 

Nežmahena i Davida Vidovića (truba/klarinet). Svaki pa i ovaj događaj najavljen je u 

sredstvima informiranja pozivnicom: 
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• 17. 6. - Održano je predstavljanje romana „Hodler u Mostaru“ Spomenke Štimac. O 

knjizi je govorila Vlasta Horvatić Gmaz i autorica. U glazbenom programu s 

izvedbama sevdalinki nastupili su Sonja Kušec i Alija Bećirević 

• 2. lipnja - Održano je predstavljanje knjige „Putovanje u Međuzemlje“ autora Tomice 

Kristića, svjetskog putnika, putopisca i avanturista koji je prije 4 godine kao stoper 

putovao svijetom od Hrvatske do Novog Zelanda prešavši pritom 40.000 km kroz 25 

država i 3 kontinenta. 

 

 

• Na temelju starih razglednica iz Zavičajne zbirke priređena je 23. travnja u trajanju od 

3:48 minuta e-izložba „Razglednice Krapine“ koja se može pregledavati na našoj 

službenoj stranici. 

• Proglašenje najčitatelja i dodjela prigodnih nagrada izvršena je tijekom ožujka 

pojedinačno u odvojenim terminima zbog pandemije svakom od nagrađenih članova 

knjižnice: Jani Hrvoj u kategoriji predškolci, učenicima Emilu Šemničkom i Emi 

Krklec, gospođi Željki Režan i gospodinu Ivanu Milaužiću. 
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• 14. 2. obilježili smo Međunarodni dan darivanja knjigom prigodno nagradivši 

nekoliko članova knjižnice koji su toga dana posjetili knjižnicu 

 

 
 

 9.8. AKTIVNOSTI ČITATELJSKOG KLUBA 

Čitateljski klub Gutači knjiga sastao se tijekom godine 4 puta. Sve susrete vodila je 

dipl. knjižničarka Saša Kugler. Teme i datumi održavanje sastanaka bili su: 

 

• 20. 1.  Život s dlakama, (o knjigama o životinjama i kućnim ljubimcima) 
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• 9. 6. Obiteljski odnosi 

• 30. 3. Život u kavezu 

• 17. 11. Moja najdraža hrvatska knjiga 

 

 

10. RAD MATIČNE SLUŽBE 
 

10.1. OPĆI PODACI 

 
Matična služba Knjižnice nadležna je za obavljanje matične djelatnosti za sve narodne 

i školske knjižnice u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Mrežu knjižnica u Krapinsko-zagorskoj županiji činile su u 2021. godini 54 knjižnice, od 

toga u školama: 

• 32 knjižnice osnovnih škola OŠ Bedekovčina, OŠ Belec, OŠ Vladimir Nazor Budinščina, 

OŠ Brestovec Orehovički, OŠ Đure Prejca Desinić, OŠ Donja Stubica, OŠ Đurmanec, OŠ 

Gornje Jesenje, OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, OŠ 

Antuna Mihanovića Klanjec, OŠ Konjščina, OŠ Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli, OŠ Augusta 

Cesarca i OŠ Ljudevita Gaja Krapina, OŠ Krapinske Toplice, OŠ Josipa Broza Kumrovec, OŠ 

Franje Horvata Kiša Lobor, OŠ Mače, OŠ Marija Bistrica, OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan, OŠ 

Oroslavje, OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko, OŠ Janka Leskovara Pregrada, OŠ Side Košutić 

Radoboj, OŠ Stubičke Toplice, OŠ Sveti Križ Začretje, OŠ Lijepa naša Tuhelj, OŠ Veliko 

Trgovišće, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok,  OŠ Ante Kovačića Zlatar i OŠ Zlatar 

Bistrica 

• 9 knjižnica srednjih škola 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 2021. godini  

13 narodnih knjižnica, od kojih je sedam knjižnica u gradovima, tj. u: 

 

• Krapini - Gradska knjižnica Krapina (županijska matična knjižnica),  

• Donjoj Stubici - Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Knjižnica  

• Klanjcu - Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović,  

• Oroslavju - Gradska knjižnica Oroslavje,  

• Pregradi - Gradska knjižnica Pregrada,  

• Zaboku - Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski i  

• Zlataru- Gradska knjižnica Zlatar 
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u općinama:  

• Bedekovčina Općinska knjižnica i čitaonice Bedekovčina 

• Hum na Sutli - Narodna knjižnica Hum na Sutli 

• Krapinske Toplice - Općinska knjižnica Krapinske Toplice 

• Marija Bistrica - Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica 

• Stubičke Toplice - Općinska knjižnica Stubičke Toplice 

• Sveti Križ Začretje Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje 

 

S obzirom na tip knjižnice, prema Standardima za narodne knjižnice, najveći broj 

pripada tipu VI (5000 – 10000 st.), ukupno 10 knjižnica ili 77%. Slijedi tip VII (do 5000 st.), 

ukupno 2 knjižnice ili 15%. Tipu V (10000-20000 st.) pripada 1 knjižnica ili 8 % : 

Tip V – (Krapina) 

Tip VI – (Bedekovčina, Hum na Sutli, Pregrada, Marija Bistrica, Zlatar, Krapinske 

Toplice, Sveti Križ Začretje, Zabok, Oroslavje i Donja Stubica) 

Tip VII- (Klanjec i Stubičke Toplice) 
 

Poslove i zadaće u okviru matične djelatnosti, prema Ugovoru s Ministarstvom kulture 

RH, obavljala su tri stručne osobe i to od 1. siječnja do 17. ožujka te od 21. do 31. prosinca 

ravnateljica Vesna Jelić i voditeljica Dječjeg odjela, dipl. knjižničarka Petra Salamon te od 8. 

ožujka do 20 prosinca bivši zaposlenik, privremeni voditelj Županijske Matične službe, 

Zdravko Štefanić, dipl. politolog s položenim stručnim ispitom pri NSK koji je Odlukom 

Općinskog suda u Zlataru Stalne službe u Krapini temeljem izricanja privremene mjere 

vraćen privremeno na posao 17. ožujka.  Budući je 21. prosinca donešeno Rješenje o ukidanju 

privremene mjere i Rješenje o ukidanju ovrhe od strane istoga suda Knjižnica nije imala 

popunjeno upražnjeno radno mjesto voditelja Matične službe. 

 

10.2.  TEMELJNI POSLOVI 

 
Matična služba i ravnateljica Knjižnice pratili su rad školskih knjižnica neposredno 

tijekom provođenja stručnog nadzora, putem njihovih izvješća o radu, statističkih upitnika, 

praćenja planova rada te komunikacijom putem e-maila i telefona. Iako do pod kraj 2021. 

godine zbog pandemije uzrokovane COVID virusom, nije bilo stručnih nadzora, Matična 

služba je imala uvid u rad knjižnica kroz statističke podatke evidentirane u Jedinstvenom 

sustavu statističkih podataka o knjižnicama za 2020. godinu i kasniju analizu stanja u 
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narodnim i školskim knjižnicama. 

 

10.2.1. Stručni nadzori: 
 

Stručni nadzori su obavljeni tijekom studenoga i prosinca i to u ovim knjižnicama: 

• 8. lipnja izvršena je provjera uvjeta za rad školske knjižnice u OŠ Stjepana Radića u 

Brestovcu Orehovičkom u novim prostorima 

• 11. studenoga u knjižnici SŠ Pregrada   

• 25. studenoga u knjižnici OŠ Josipa Broza u Kumrovcu 

• 1. prosinca u knjižnici OŠ Gornje Jesenje. 

• 2. prosinca u OŠ Veliko Trgovišće  

• 8. prosinca u Klanjec  

• 15. prosinca u knjižnici OŠ Antuna Mihanovića  na Petrovskom 

 

10.2.2. 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. 

Tijekom 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 stručna pomoć za unos statističkih podataka. 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. 

 

10.2.3. 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. 

 

 

10.2.4. Individualna poduka    

Tijekom veljače ravnateljica knjižnice je obavila individualnu poduku sa 

knjižničarkom koja je zaposlena u knjižnici Srednje škole Krapina po odlasku dotadašnje 

školske knjižničarke u mirovinu. 
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10.2.5. 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. 

  
10.2.6. Izrada planova razvoja  

 

 

- Izrada plana rada za 2022. 

- Izrada izvješća o radu Matične službe u 2020. 

- 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  

- Izrada Plana ustroja bibliobusne službe na području Krapinsko-zagorske županije  
 
 

10.2.7. Certificirani tečajevi (CSSU)   

 

Tijekom 2021. godine nije obavljen niti jedan tečaj u okviru stalnog stručnog usavršavanja što 

ga provodi Centar za stalno stručno usavršavanje pri NSK u Zagrebu. 

 

10.2.8. Suradnja  

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Ministarstvo kulture i medija – u suradnji sa ministarstvom knjižnica je obnovila svoj 

knjižni fond sa preko 100 svezaka donirane knjižnične građe mimo redovnog otkupa 

Krapinsko-zagorska županija – sa županijom je potpisan ugovor o sufinanciranju  

nabave knjižnične građe ( u visini od 5.000,00 kn) te financiranje materijalnih rashoda 

zaposlenika (u visini 60.000,00 kn).  

Zagorska razvojna agencija – sklopljen je ugovor o suradnji na pripremi projektnog 

prijedloga „Knjižnica u pokretu“ 

Grad Krapina – suradnja u izradi Prijavnica za apliciranje na Javne pozive 

Ministarstva kulture i medija, Financijskog plana knjižnice, Plana rada, kadrovskih 

problema, sudskih sporova i dr. 

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara – sudjelovanje u radu 

Ostale županijske matične knjižnice 

 

10.3. RAZVOJNI POSLOVI 
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U suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom Knjižnica je aplicirala na projektni 

prijedlog Čitanjem do uključivog društva  (UP.02.1.1.15) što ga je provodila Nacionalna 

zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji sa Ministarstvom kulture sa svojim 

projektnim prijedlogom nazvanim „KNJIŽNICA U POKRETU“.  

 

10.4. OSTALO 

 

- sudjelovanje na sastancima Stručnog vijeća Voditelja Županijskih matičnih službi za 

narodne knjižnice (29. ožujka, 16. lipnja, 28. rujna 2021. i 29. studenoga) 

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

knjižnicama: 

• veljača: OŠ Zlatar Bistrica, OŠ Vladimira Bosnara Stubičke Toplice, SŠ Pregrada,  

GK Zlatar 

• kolovoz: OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan, SŠ Zabok 

• listopada: OŠ Augusta Cesarca u Krapini, OŠ Matije Gupca u Donjoj Stubici  

• studeni: GK Ksaver Šandor Gjalski u Zaboku, OŠ Marija Bistrica, OŠ Ksavera 

Šandora Gjalskog u Zaboku  

• prosinac OŠ Vladimir Nazor u Budinščini 

• sudjelovanje u poslovima otpisa knjižnične građe u GKKR (kao predsjednik 

povjerenstva tijekom travnja i svibnja) 

- sudjelovanje na sastancima Stručnog vijeća GKKR 

- povremeni rad u informacijsko-referalnoj službi u GKKR  u vrijeme odsutnosti pojedinih 

zaposlenika 

- nabava knjižnične građe u GKKR (od svibnja do kraja godine) 

 

 

11. RAD DJEČJEG ODJELA 
 

11.1. UVOD 

 

Izvješće o radu obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

Voditeljica Dječjeg odjela (u nastavku: DO) Knjižnice je Petra Salamon, diplomirana 

knjižničarka. 

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

javnu djelatnost i animacijske aktivnosti te informacijsko – referalne usluge. 
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Napomena: Uslijed pandemije koronavirusa i epidemioloških mjera koje su tijekom 2021. godine bile na snazi, 

Dječji odjel, kao i cijela knjižnica, radio je promijenjenim intenzitetom, na snazi su bile preporuke da se djeca i 

odrasli što manje zadržavaju u knjižnici, pa su se radionice i pričaonice održavale i u virtualnom obliku. 

 

11.2. STRUČNI POSLOVI DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA 
 

 

Stručni poslovi diplomiranog knjižničara podrazumijevaju obradu knjižnične građe – 

katalogizaciju, klasifikaciju, signiranje i dijelom inventarizaciju (serijske publikacije) i 

nabavu građe. Nabava građe za Dječji odjel vršila se u suradnji s voditeljem matične službe i 

ravnateljicom GKKR.  

U prethodno navedenom razdoblju katalogizirane su 2 jedinice nove građe, a 

klasificirano 309 jedinica knjižnične građe od kojih su većina knjige. Izvor podataka je 

informacijski sustav ZaKi (Bibliografska obrada → Dnevnik obrade). 

 

11.3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST I ANIMACIJSKE AKTIVNOSTI 

 
 

Kulturna i javna djelatnost i animacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice za djecu, pričaonice, 

grupne posjete djece predškolske i osnovnoškolske dobi, suradnju s vrtićima, školama i 

drugim zainteresiranim pojedincima ili skupinama te promoviranje knjižnice putem mrežne i 

Facebook stranice, plakata i pozivnica. Prigodnim radionicama, pričaonicama i kvizovima 

obilježeni su Noć knjige, Dan Dječjeg odjela, Ljeto na Dječjem odjelu, Tjedan kajkavske 

kulture i Mjesec hrvatske knjige.  

 

3.1. RADIONICE 
 

 

Tijekom 2021. godine na DO održano je 10 radionica za djecu: 
 

• Spasi me, pliz - Radionica je snimljena, a snimka je objavljena na mrežnoj i Facebook 

stranici te YouTubeu knjižnice 23. travnja 2021. godine. Knjižničarka Božica Vorih 

izrađivala je bilježnicu sa zaštitnim omotom za što je koristila blokove papira, papir u 

boji, karton, tkaninu, škare, ljepilo, vruće ljepilo, šljokice i ukrase. Postupak izrade 

snimala je Petra Salamon, te potom video obradila i objavila na Facebooku i YouTubeu 

knjižnice. 

Poveznica na radionicu: https://www.youtube.com/watch?v=fz06h7X4vWM&t=12s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fz06h7X4vWM&t=12s


Izvješće o radu u 2021.  

 

 
23 

      
   
 

Dan Dječjeg odjela 

 

• Staro za novo - Povodom Dana Dječjeg odjela, dana 14. 6. 2021. održana je radionica Staro 

za novo s početkom u 14 sati. Od starih, otpisanih knjiga izrađivali su se privjesci, a koristilo 

se još i ljepilo, vruće ljepilo, filc, drvena slova kao ukras, te metalni privjesak. Promocija 

radionice odvijala se putem mrežne i Facebook stranice knjižnice. 

 

 
 

• Bok! Jesi li ti moj lik? - Povodom Dana Dječjeg odjela ugostili smo spisateljicu za djecu 

Jelenu Pervan koja je održala radionicu pisanja pod nazivom Bok! Jesi li ti moj lik?. Radionici 

je prisustvovalo 11 djece u dobi od 10 do 12 godina. Voditeljica radionice kroz zabavan način 

učila je djecu kako od najobičnije role wc papira može nastati jako zanimljiva priča. 

Promocija radionice odvijala se putem mrežne i Facebook stranice knjižnice. 
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Ljeto na Dječjem odjelu 

 

Tijekom mjeseca srpnja održane su 3 radionice za djecu: 

 

• Prva radionica održana je 1. srpnja 2021., a djeca su izrađivala privjeske od starih knjiga. 

 

• Druga radionica održana je 15. srpnja 2021., a izrađivale su se vjetrenjače od papira, 

slamčica i pribadače, koristeći škare i ljepilo. 

 

• Treća radionica održana je 29. srpnja 2021., a izrađivale su se lepeze od raznobojnog 

papira pomoću škara i ljepila. 

 

            
 

 
Tjedan kajkavske kulture 

 

• Nek' tambura svira  - Povodom Tjedna kajkavske kulture održana je radionica u suradnji 

s 2. razredom OŠ Ljudevit Gaj i učiteljicom Zrinkom Arbanas. Radionicu su održale 

knjižničarke Vesna Jelić, Saša Kugler i Božica Vorih, a izrađivale su se mini gitare 

koristeći kartonske kutije, hamer papir, konac, škare i ljepilo. 

 

 
Mjesec hrvatske knjige 

 

• Od A do Ž - Povodom Mjeseca hrvatske knjige održane su radionice s četvrtim razredima 

krapinskih osnovnih škola, sa svakim razredom zasebno. Suradnja je predložena svim 

nastavnicama četvrtih razreda, a održano je ukupno 6 radionica. (74 djece). Na radionici 

su djeca učila o cijelom procesu nastajanja knjige, počevši od ideje autora i pisanja 
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rukopisa do dolaska knjige na police knjižnice i u ruke čitatelja. Nakon odslušane 

prezentacije, djeca su bila podijeljena u grupe te su stvarala „knjige“ na način da je jedno 

dijete glumilo autora, drugo dijete ilustratora, treće dijete voditelja marketinga, a četvrto 

knjižničara. 

 

      
 

 

• Ma, ne laži! - Povodom Mjeseca knjige organizirana je dana 11. 11. 2021. radionica i 

kviz pod nazivom Ma, ne laži! Radionica je osmišljena na način da djeca u prvom dijelu 

zapisuju istinite priče iz života te stvaraju nove, lažne priče, a da se u drugom dijelu održi 

kviz na kojem djeca podijeljena u dvije grupe  pogađaju koja je priča istinita, a koja lažna. 

 

• Izrada božićne staklene snježne kugle - Na radionici održanoj 21. 12. 2021. održana je 

radionica izrade staklene snježne kugle. Djeca su od staklenki s poklopcem na koje su se 

lijepili božićni ukrasi stvarala snježne kugle. U staklenku se ulila mješavina vode i 

glicerina, dodale šljokice i ukrasni snijeg, poklopac se super ljepilom zalijepio i tako je 

nastala snježna kugla.  

 

 
 

3.2. Pričaonice – Pričolandija 

 
Pričolandija su pričaonice namijenjene djeci predškolske dobi. Odvija se na način da 

voditeljica DO djeci čita priču nakon čega se djeca likovno ili dramski izražavaju. 
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Tijekom navedenog razdoblja održano je 11 pričaonica: 

 

• Tata koji se smanjuje 

Pričaonica je snimljena i objavljena na mrežnoj stranici i Facebooku knjižnice 19. ožujka 

2021. 

 

Poveznica za pričaonicu: https://www.facebook.com/gkkr.hr/videos/267199708275623  

 

• Ovdjezemska + vježba za opuštanje 

Pričaonica je snimljena i objavljena na mrežnoj stranici GKKR, Facebooku i YouTubeu 23. 

travnja, povodom Noći knjige. 

 

Poveznica na pričaonicu: https://www.youtube.com/watch?v=a9ktUv9knWA&t=28s  

Poveznica na vježbu za opuštanje: https://www.youtube.com/watch?v=rHMlsmfDlIw&t=40s  

 

• Staško nestaško 

Pričaonica je održana povodom Dana Dječjeg odjela 14. lipnja 2021. 

 

• Medo, klavir i koncert malene medvjedice 

Pričaonica je održana u sklopu Ljeta na Dječjem odjelu 26. lipnja 2021. godine. 

 

• Vuk koji nije volio čitati 

 

Pričaonica je održana dana 9. srpnja u sklopu Ljeta na Dječjem odjelu. 

 

• Kit koji je uvijek želio još 

 

Još jedna pričaonica održana povodom Ljeta na Dječjem odjelu, 24. srpnja 2021. godine. 
 

• Uljuđeni vuk 
 

Pričaonica je održana 18. rujna 2021. 
 

• Magdalenina knjižnica na kotačima 
 

Pričaonica je održana 9.  listopada 2021. 
 

• Kako je zeko zavolio knjižnicu 
 

Pričaonica o plišanom zecu koji je zavolio knjižnicu održana je 23. listopada u sklopu 

manifestacije Mjesec hrvatske knjige. 
 

• Mrljek i Prljek na zbrčkanome prespavancu 
 

Pričaonica je održana povodom Mjeseca hrvatske knjige uživo i virtualno. Održana, snimljena 

i objavljena je Na Facebooku knjižnice 6. studenoga 2021. 
 

https://www.facebook.com/gkkr.hr/videos/267199708275623
https://www.youtube.com/watch?v=a9ktUv9knWA&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=rHMlsmfDlIw&t=40s
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Poveznica na pričaonicu: https://www.facebook.com/gkkr.hr/videos/606439247154570  
 

• Dugo putovanje maloga vuka 

 

Pričaonica je održana uživo dana 10. prosinca 2021. 

 

    
 

11.3.3. Ostale aktivnosti na Dječjem odjelu 

 

• Ma, ne laži! - Kviz Ma, ne laži! održan je povodom Ljeta na Dječjem odjelu, 8. srpnja i 26. 

kolovoza. Djeca su podijeljena u dvije grupe, a svako dijete moralo je zapisati tri istinita 

doživljaja iz života i tri izmišljene anegdote. Djeca iz suprotne grupe morala su pogađati koji 

je pročitani doživljaj istinit, a koji izmišljen. Također, kviz je održan tijekom Mjeseca 

hrvatske knjige 2021. 

 

 
 

 

• Uknjižničari se! - Povodom Dana Dječjeg odjela sva zainteresirana djeca postala su „mali 

knjižničari“ te su imali prilike raditi za knjižničnim pultom i slagati knjige na police. 

 

• Knjižnični lov na blago - Lov na blago održan je povodom Dana Dječjeg odjela 14. 6. 2021. 

Djeca su tražila knjižničnu građu prema određenom opisu. 

 

https://www.facebook.com/gkkr.hr/videos/606439247154570
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11.3.3. Gostovanja 

 

• Jelena Pervan - Povodom Dana Dječjeg odjela ugostili smo Jelenu Pervan, spisateljicu za 

djecu, koja je održala radionicu pod nazivom Bok! Jesi li ti moj lik? Radionici je 

prisustvovalo 11 djece u dobi od 10 do 12 godina. Voditeljica radionice kroz zabavan način 

učila je djecu kako od najobičnije role wc papira može nastati jako zanimljiva priča te su 

zajednički stvarali priču. 

 

 
 

 

• Pazi, knjiga! - U sklopu Mjeseca hrvatske knjige na Dječjem odjelu smo ugostili festival 

Pazi, knjiga! povodom čega je gostovao autor Hrvoje Ivančić i njegova suradnica Ksenija 

Banović. Susret je održan u suradnji s učiteljicama i učenicima 8. razreda OŠ Ljudevit Gaj 

Krapina. 

 

 
 



Izvješće o radu u 2021.  

 

 
29 

3.3.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. 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.  

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.  

 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine dogovorena su 3 grupna posjeta 

djece predškolske i školske dobi: 

 

• 4. 10. – učenici OŠ Gornje Jesenje 

 

 
 

• 18. 10. – DV Gustav Krklec, grupa Leptirići 

 

 
 

• 21. 10. – DV Gustav Krklec, grupa Loptice 
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11.3.4.  Vanjska suradnja s vrtićima, školama, udrugama i drugim zainteresiranim 

pojedincima ili skupinama 

 

• Pričaonica u DV Sunčica - Pričaonica u vrtiću održana je 8. listopada s početkom u 10 

sati. Na pričaonici su sudjelovala djeca i odgojiteljica. Voditeljica DO djeci je čitala 

slikovnice iz serije slikovnica o Vuku. 

 

 

• Pričaonica u Obrtu za čuvanje djece „Srčeko“ - Pričaonica je održana 17. prosinca 2021. u 

10 sati, sudjelovala su djeca i odgojiteljica, a slušali su priču Pahuljica Mrazić. 

 

•  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. 
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11.3.4. Ostale javne aktivnosti 

 

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

aktivnostima organiziranima za odraslu populaciju: 

 

• Dodjela nagrade Najčitatelj 2021. 

• Gostovanje putopisca Tomislava Kristića 

 

11.4. Promoviranje GKKR i Dječjeg odjela 

 

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

stranicu GKKR i YouTube kanal i promovirala odjel putem lokalnog radija. 

 

Objave na Facebooku: 

 

• siječanj: – Prozor u svijet,  

• ožujak – Bajkarice, Najčitatelji 2020., – „Strip Garfield mi je bil najbolji...“, – Tko želi 

biti najčitatelj neka digne ruku, – Pričolandija: Moj tata se smanjuje,  

• travanj – Ivana Brlić-Mažuranić, – Pričolandija: Ovdjezemska, – Spasi me, pliz, – Sašine 

preporuke, – Ovdjezemska: vježba za opuštanje, – YouTube kanal, – Kako je zeko zavolio 

knjižnicu,  

• svibanj – Koji vam je najdraži dan u tjednu,– Čitaj, čitaj, čitaj...,– Što je za vas obitelj, 18. 

svibnja – Lov na blago,– Autostopom iz Hrvatske do Novog Zelanda,– Priča o pčelama,  

• lipanj – Putopisno predavanje,– Oprezno s (ne)čitanjem, - Dan Dječjeg odjela najava, – 

Dan Dječjeg odjela plakat, – Gutači knjiga, – Gutačice knjiga o progutanim knjigama,– 
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Tko jedva čeka ponedjeljak,– Kako ste se proveli na Danu Dječjeg odjela,– Digitalizirajte 

se s nama,– Ljeto na Dječjem odjelu,– Pričolalalaaandija,– Male ruke, vel'ki posel,  

• srpanj – Ma, ne laži,– Pričolandija,– Jesper Juul,– Male ruke, vel'ki posel najava,  – Male 

ruke, vel'ki posel plakat, 15. srpnja – Male ruke, vel'ki posel video, – Pričolandija, -

Godina čitanja, – Pričolandija, – Pričolandija  

• kolovoz – Ma, ne laži najava, – Od jaslica do škole, – Pričolandija,  

• rujan - Bolujete li od brigitisa?,  

• listopad – Dječji tjedan, – Pričolandija najava, – Ku ku, – Pazi, knjiga, – Volimo vesela 

druženja s mališanima, – Ajmo hrvati se s knjigom, – Mjesec hrvatske knjige, – Na kavi s 

Julijanom Matanović, – Pričolandija najava, – Program Mjeseca hrvatske knjige izmjena, 

– Pričolandija, – Program Mjeseca hrvatske knjige promjena 

• studeni – Pričolandija najava, – Pričolandija Mrljek i Prljek, – Ma, ne laži najava, – Emoji 

zagonetka, – Gutači knjiga, - Pričolandija najava,  

• prosinac – Pričolandija, – Ugostili smo Vladimira Šenjuga, – Kinč u narodnim običajima, 

– Božićna radionica najava, – Male ruke, vel'ki posel, – Moja 2021. u knjigama 

 

Ukupan broj objava: 69 

 

Objave na mrežnoj stranici:  

 

• siječanj – Prozor u svijet 

• ožujak – Najčitatelji 2020. 

• travanj – Ivana Brlić – Mažuranić 

• svibanj – 'Ko čita ne skita, – Knjižnični lov na blago, - Autostopom iz Hrvatske do Novog 

Zelanda, – Putovanje u Međuzemlje 

• lipanj – Najava: Dan Dječjeg odjela, – Gutači knjiga o obiteljskim odnosima, – Dan 

Dječjeg odjela, – Ljeto na Dječjem odjelu, – Ljeto na DO: Male ruke, vel'ki posel 

• srpanj – Ma, ne laži!, – Knjižničari preporučuju: Jesper Juul, – Male ruke, vel'ki posel, – 

Godina čitanja puna izazova, – Pričolandija, – Od jaslica do škole 

• rujan – Pričolandija, – Bolujete li od brigitisa? 

• listopad – Pričolandija, – Pazi, knjiga!, – Mjesec hrvatske knjige 2021., – Pazi, knjiga!, – 

Na kavi s Julijanom Matanović, – Pričolandija, - Mjesec hrvatske knjige 2021. 

• studeni – Pričolandija: Mrljek i Prljek, – Ma, ne laži u Mjesecu hrvatske knjige 

• prosinac – Pričolandija, - Božićna radionica 
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Ukupan broj objava: 31 

 

Objave na YouTubeu: 

 

• travanj – Noć knjige 2021. Pričolandija: Ovdjezemska, - Noć knjige 2021. Preporuke 

„ljekovitih“ knjiga, – Noć knjige 2021. Ovdjezemska: vježba za opuštanje 

• listopad – Josip Nežmahen i David Vidović: Ecossaise Beethoven 

 

Ukupan broj objava: 4 

 

Plakati i pozivnice 

 

Plakati i pozivnice izrađeni su za sve radionice i pričaonice, kao i za Noć knjige, Dan Dječjeg 

odjela, Ljeto na Dječjem odjelu, Tjedan kajkavske kulture, Mjesec hrvatske knjige, susret s 

Julijanom Matanović i Tomislavom Kristićem te za festival Pazi, knjiga. 

 

       
 
 

11. 4 INFORMACIJSKO – REFERALNE USLUGE 

 

Informacijsko – referalne usluge uključivale su rad s korisnicima: 

• 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. 

 

_________________________________ 

ravnateljica: Vesna Jelić 


