
 

Hrvatski zavod za knjižničarstvo 
Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva 
 

 
B I L J E Š K A 

 
sa sastanka Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi za narodne i školske knjižnice 
održanog u ponedjeljak 25. ožujka 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u dvorani za 
sastanke na 2. katu od 11.00 do 14.30 sati.   
 
 

D N E V N I   R E D  
 

1. Uvodna riječ.   

2. Bilješka s prethodnog sastanka.   

3. Online statistika.  

4. Izrada nacrta prijedloga Standarda za narodne knjižnice i Standarda za školske knjižnice.  

5. Obavijest o 12. savjetovanju za narodne knjižnice u RH – s međunarodnim sudjelovanjem. 

6. Ostalo. 

 
NAZOČNI: Ilija Pejić, Mirna Grubanović, Liana Diković, Nadia Bužleta, Kristina Čunović, Ljiljana 
Vugrinec, Vesna Jelić (zamjena za Zdravka Štefanića), Ivana Nikšić Šulentić, Ljiljana Krpeljević, Mirjana 
Franculić, Ljiljana Črnjar, Dunja Holcer, Tomislav Staničić, Melinda Grubišić-Reiter, Andreja Toljan, 
Silvija Perić, Iva Pezer, Nada Radman, Ivančica Đukec-Kero, Alka Stropnik, Frida Bišćan, Dunja Marija 
Gabriel, Jelena Glavić-Perčin (načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost MK), Mira Zovko 
(viša stručna savjetnica MZO), Adela Granić (viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare 
AZOO) 
 
ISPRIČANI: Marica Šapro-Ficović, Zdravko Štefanić, Dina Kraljić.  
 
Ad 1) 

D. M. Gabriel je pozdravila prisutne kolegice i kolege i zahvalila na dolasku na sastanak.  

Napomenula je da je poziv na sastanak upućen dosadašnoj predsjednici Hrvatskog knjižničnog vijeća 

prof. dr. sc. Tatjani Aparac-Jelušić koja se zahvalila na pozivu i objasnila da još nije konstituiran novi 

saziv HKV-a i trenutno nema predstavnika.   

  

Ad 2) 

Bilješka s prethodnog sastanka je pročitana tijekom sastanka i dogovoreno je da će biti dostavljena 

tijekom dana na e-poštu voditelja ŽMS na eventualne dopune.  

 

Ad 3) 

Održan je sastanak s predstavnicima Državnog zavoda za statistiku u NSK 22. ožujka 2019. s temom 

mogućnosti suradnje DZS i NSK vezano za prikupljanje knjižnične statistike. Dogovoreno je da DZS 

pošalje poveznice na godišnje procjene broja stanovnika RH koje će se proslijediti voditeljima ŽMS za 

opisnu analizu stanja NK i ŠK po županijama.   

 



 

Prisutni su obaviješteni o broju statističkih podataka u Sustavu online statistike za pojedine vrste 

knjižnica. Ukupno ima 574 zajedničkih podataka, od toga ih je 106 zajedničkih. Za narodna knjižnice 

ima ukupno 223 podatka, za školske 144, za sveučilišna i općeznanstvene 187, za visokoškolske 183 i 

za specijalne knjižnice 180 statističkih podataka.   

 

Utvrđen je u NSK godišnji hodogram rada u Sustavu online statistike i ukratko je predstavljen:  

- siječanj - poziv na unos podataka 

- siječanj / veljača – ispunjavanje podataka 

- ožujak – kontrola i korekcija unosa  

- travanj – analiza mreže županijskih matičnih knjižnica 

- svibanj – analiza nacionalne mreže  

- lipanj – objava rezultata 

- travanj / studeni – prikupaljnje primjedbi i razvoj Sustava 

- prosinac – priprema Sustava za unos u idućoj kalendarskoj godini        

 

U tijeku je izrada Portala matične djelatnosti knjižnica Republike Hrvatske u NSK koji će sadržavati:  

- podatke vezane uz Sustav online statistike (obrasci za unos, adresari, excel tablice s 

podacima, zbirni statistički podaci i pokazatelji uspješnosti) i pregled statističkih podataka 

putem odabranih parametara (vrsta knjižnice, izvještajna godina, županija, sveučilište, naziv 

knjižnice, svi statistički podaci i pokazatelji uspješnosti) 

- podatke o matičnoj djelatnosti NSK sa mrežom matičnih knjižnica, svim pratećim zakonskim i 

podzakonskim aktima te uputama za rad   

 

Vođena je kratka rasprava o pokazatelju uspješnosti “Postotak dosegnute ciljane populacije” (HRN 
ISO 11620:2014, B.2.4.1) u kojem se u izračunu nalazi podatak o aktivnom posuđivaču, a ne aktivnom 
korisniku. Dio matičara smatra da bi bilo bolje koristiti podatak o aktivnom korisniku.  
 
Objašnjeno je da navedeni pokazatelj prikazuje postotak članova knjižnice u odnosu na broj 
potencijalnih korisnika knjižnice u zajednici u skladu s normom HRN ISO 11620 i da pritom treba uzeti 
u obzir demografsku situaciju, urbaniziranost područja, stupanj obrazovanja populacije kojoj su 
usluge namijenjene i sl.  
 
Naglašeno je da matičari sve primjedbe mogu slati sukladno hodogramu o radu u Sustavu online 

statistike u razdoblju od travnja do studenog tekuće godine. Sve pristigle primjedbe razmotrit će 

Stalni odbor za održavanje i razvoj Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih 

podataka o poslovanju knjižnica u NSK.   

 

D. M. Gabriel najavila je da će biti potrebno rješavanje statusa Hrvatske knjižnice za slijepe čiji je 

osnivač Republika Hrvatska i Središnje biblioteke Srba u RH čiji je osnivač Srpsko kulturno društvo 

Prosvjeta, jer prema novom Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti nije jasno kojoj vrsti 

knjižnica one pripadaju.   

 

 

 



 

Ad 4)  

Voditelji ŽMS su obaviješteni o nalogu koji je dobila NSK od Ministarstva kulture, a odnosi se na 
izradu nacrta prijedloga novih standarda za sve vrste knjižnica. Nacionalne matičarke u Hrvatskom 
zavodu za knjižničarstvo izradile su hodogram aktivnosti koji je proslijeđen u MK.  
 
Po službenoj dužnosti voditeljica Povjerenstva NSK za izradu prijedloga Standarda za narodne 
knjižnice u RH je Dunja Marija Gabriel, a Povjerenstva NSK za izradu prijedloga Standarda za školske 
knjižnice u RH je Frida Bišćan.  
 
Sve voditeljice povjerenstava trebaju predložiti glavnoj ravnateljici NSK dr. sc. Tatijani Petrić članove 
povjerenstava, a nakon donošenja odluke, povjerenstva počinju s radom. Prema hodogramu, prva 
verzija Standarda za NK i Standarda za ŠK treba biti dovršena do srpnja 2019., a prijedlozi svih 
standarda trebaju biti završeni do 31. listopada 2019. kada će biti poslani u Ministarstvo kulture, a 
mišljenje o njima donosi Hrvatsko knjižnično vijeće. 
 
Predviđeno je da se sastanci Povjerenstava NSK održavaju jednom mjesečno, po potrebi i češće. 
Sastanke je moguće održavati i e-poštom ili skype-om, a NSK će otvoriti mrežno mjesto s pristupom 
za članove Povjerenstava NSK na kojem će biti pohranjeni tekstovi prijedloga standarda na kojima se 
radi. 
 
D. M. Gabriel predložila je 9 članova Povjerenstva NSK za izradu prijedloga Standarda za narodne 

knjižnice u RH. Iz redova HKD-a to su Marija Bartolić (KGZ – GK Ante Kovačića Zaprešić) i Vinka Jelić-

Balta (GK Slavko Kolar Čazma) i dr. sc. Ljiljana Sabljak (HKD – Komisija za čitanje i Komisija za 

knjižnične usluge za OIPP). Od voditelja ŽMS predložila je da u radu Povjerenstva sudjeluju Nadia 

Bužleta (ŽMS IŽ), Ljiljana Črnjar (ŽMS PGŽ), Ivančica Đukec Kero (ŽMS ZGŽ i Grad ZG), Nada Radman 

(ŽMS ZDŽ) i Tomislav Staničić (ŽMS SDŽ).   

 

F. Bišćan je predložila 9 članova Povjerenstva NSK za izradu prijedloga Standarda za školske knjižnice 

u RH. Iz redova voditelja ŽMS Ljiljanu Črnjar (ŽMS PGŽ), Lianu Diković (ŽMS IŽ) i Alku Stropnik (ŽMS 

ZGŽ i Grad ZG), zatim Miru Zovko (MZO) i Adelu Granić (AZOO), iz redova HKD-a Zorku Renić i 

Gordanu Šutej te dr. sc. Mihaelu Banek Zorica s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Prisutni su se složili da se navedeni prijedlog članova Povjerenstava NSK za Standard za NK i Standard 

za ŠK uputi glavnoj ravnateljici NSK na suglasnost. 

 

Ad 5) 

Prisutni su obaviješteni o pripremama za 12. savjetovanje za narodne knjižnice u RH – s 

međunarodnim sudjelovanjem (JUNP Plitvička jezera, Hotel Jezero, 2.-4. listopada 2019.). Na 

Savjetovanju će biti organizirana nova sesija Knjižničarski filmski festival.  

 

Prva obavijest o Savjetovanju nalazi se na portalu http://sznk.nsk.hr/obavijesti/prva-obavijest/, a rok 

za prijavu sažetaka izlaganja i/ili promotivnih filmova je do 12. travnja 2019. na adresu e-

pošte savjetovanje@nsk.hr. Sažetci radova / sinopsisa filmova bit će recenzirani od strane članova 

Programskog odbora Savjetovanja, a obavijest o prihvaćenome radu / sinopsisu filma bit će 

dostavljena elektroničkim putem do 15. 6. 2019. 

http://sznk.nsk.hr/obavijesti/prva-obavijest/
mailto:savjetovanje@nsk.hr


 

Ad 6) 

Voditelji ŽMS su ponovo istaknuli problem zvanja stručnih suradnika knjižničara. Smatraju da se u 

dijelu koji se odnosi na knjižničarski rad potrebno konzultirati s voditeljima ŽMS. Kolegice M. Zovko i 

A. Granić su istaknule kako je pri dodjeli zvanja stručnim suradnicima knjižničarima u sustavu odgoja i 

obrazovanja najbitniji odgojno-obrazovni aspekt, a o eventualnim problemima u stručnom 

knjižničarskom radu može se konzulturati sa savjetnicom A. Granić. 

 

Vesna Jelić zamolila je informaciju o tome tko donosi odluke o raspuštanju Upravnog vijeća knjižnice 

sukladno novom Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. D. M. Gabriel i F. Bišćan predložile su 

da se za tumačenje i savjet obrati pravnoj služba Ministarstva kulture RH.   

 

Dunja Holcer zamolila je informacije o upisniku knjižnica koje bi se prema novom Zakonu o 

knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti trebao nalaziti u NSK i objašnjenje procedure za upis knjižnica od 

obavještavanja nadležnog ureda državne uprave i zatim NSK. D. M. Gabriel I F. Bišćan objasnile su da 

NSK još nije poreuzela upisnik knjižnica, a kada to postane aktualno, obavijestit će voditelje ŽMS o 

tome. U međuvremenu predložile su da se za savjet obrati pravnoj služba Ministarstva kulture RH.   

  

Iva Grković je najavila svečano otvorenje Narodne knjižnice i čitaonice Gunja čije održavanje je 

predviđeno sredinom 2019. godine.  

 

Ljiljana Črnjar je najavila održavanje 14. okruglog stola o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj 

pod nazivom “Bibliobus, štA da?” i 8. festivala hrvatskih bibliobusa u Rijeci od 7. do 8. lipnja 2019.    

 

Adela Granić je najavila Proljetnu školu školskih knjižničara s krovnom temom “Ogledni nastavni sat 

stručnog suradnika knjižničara - Informacijska pismenost (IP)” koji će se održati od 8. do 11. travnja 

2019. godine u Šibeniku. 

 

Bilješku sastavile: 

F. Bišćan i D. M. Gabriel 

 

 


