
 

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. studenoga 2019. u 11:00 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu u dvorani za sastanke na 2. katu od 11.00 do 13.45 sati sa sljedećim  
 
 

D N E V N I M   R E D O M 

 

1. Uvodna riječ.   

2. Bilješka s prethodnog sastanka.   

3. Dogovor oko rokova za dostavljanje dokumentacije ŽMS za NK i ŠK u NSK. 

4. Izvješće sa znanstvenostručnog skupa Knjižničarstvo u svjetlu donošenja standarda i 

pravilnika za rad hrvatskih knjižnica (Interliber, Zagreb, 15. studenoga 2019.): Pravilnici i 

Standardi. 

5. Hrvatski arhiv weba i zavičajne zbirke (Karolina Holub). 

6. Izvještaji s terena: 

- Narodna knjižnica Gradište  

- Gradska knjižnica "Mato Lovrak" Grubišno polje 

7. Ostalo. 

- 12. savjetovanja za narodne knjižnice u RH (Plitvice, 2.-4. listopada 2019.) 

- Otvorenje Mjeseca hrvatske knjige (Buzet, 15. listopada 20219.)   

- Dan hrvatskih knjižnica (Rijeka, 11. studenoga 2019.) 

- Stručni skup Knjižnice za druge i drugačije “Ovdje sam – prihvati me!” (Zagreb, 15. 

studenoga 2019.) 
- 7. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment (Zagreb, 18. studenoga 2019.) 

 

NAZOČNI: Neda Adamović, Mirna Grubanović, Nadia Bužleta, Kristina Čunović, Zdravko Štefanić, Ivana 
Nikšić Šulentić, Ljiljana Krpeljević, Marijana Špoljarić Kizivat, Mirjana Franculić, Ljiljana Črnjar, Dunja 
Holcer, Tomislav Staničić, Maja Stazić, Melinda Grubišić-Reiter, Andreja Toljan, Silvija Perić, Iva 
Grković, Alka Stropnik, Ivančica Đukec-Kero, Jelena Glavić-Perčin (načelnica Sektora za muzejsku i 
knjižničnu djelatnost MK), Frida Bišćan, Dunja Marija Gabriel. 
  
ISPRIČANI: Marica Šapro-Ficović, Liana Diković, Ljiljana Vugrinec, Dina Kraljić, Nada Radman, Mira 
Zovko (viša stručna savjetnica MZO), Adela Granić (viša savjetnica za stručne suradnike školske 
knjižničare AZOO), Tatjana Aparac-Jelušić (predsjednica Hrvatskog knjižničnog vijeća) 
 

 

Ad 1) 

D. M. Gabriel je pozdravila prisutne kolegice i kolege. Zahvalila je na dolasku na sastanak Jeleni 
Glavić-Perčin i ispričala je zbog nemogućnosti dolaska Tatjanu Aparac-Jelušić, Miru Zovko i Adelu 

http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/419/
http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/419/


 

Granić. Ujedno je pozdravila kolegice Nedu Adamović, zamjenicu Ilije Pejića i Maju Stazić, novu 
djelatnicu u matičnoj službi Splitsko-dalmatinske županije.  
 D. M. Gabriel je predložila izmjenu predloženog dnevnog reda, tj. zamjenu točaka 3. i 5. što je 

prihvaćeno. 

 

Ad 2) 

Bilješka s prethodnog sastanka koja je poslana e-poštom kao radni materijal za sastanak jednoglasno 

je prihvaćena uz zamolbu da se u popisu prisutnih navede kolegica Marijana Špoljarić Kizivat.   

 

Ad 3) 

Karolina Holub (knjižničarska savjetnica u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice Hrvatskog 
zavoda za knjižničarstvo) ukratko je predstavila sustav Hrvatski arhiv weba (https://haw.nsk.hr/). 
Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s 
weba nastala 2004. godine sa svrhom obrade, preuzimanja, korištenja i trajnog čuvanja obveznog 
primjerka online publikacija. Tri su pristupa pobiranja/harvestiranja javno dostupnih sadržaja s weba: 
selektivno, godišnje harvestiranje .hr domene i tematska harvestiranja sadržaja od nacionalnog 
značaja.  
U Hrvatskom arhivu weba tijekom godina arhivirana je velika količina sadržaja s interneta. Međutim, 
sadržaji lokalnih tematika nisu prikupljani u odgovarajućoj mjeri. Kako bi se sačuvalo što više online 
sadržaja koji su bitni za određeno područje, odnosno njegova povijest i sadašnjost, predlaže se da se 
uspostavi suradnja narodnih knjižnica s Hrvatskim arhivom weba NSK i započne izgradnja tematskih 
zavičajnih zbirki u sklopu Hrvatskog arhiva weba. Primjeri postojećih tematskih zbirki u Hrvatskom 
arhivu weba nalaze se na https://haw.nsk.hr/tematske-zbirke/.  
Dogovoreno je da NSK pripremi dopis koji bi sadržavao poziv na suradnju za izgradnju zavičajnih zbirki 
u sklopu Hrvatskog arhiva weba, a voditelji županijskih matičnih službi proslijedili bi ga knjižnicama u 
svojim županijama koje imaju zavičajnu zbirku. Za sva dodatna pojašnjenja i pitanja kontakt je 
Karolina Holub (kholub@nsk.hr).  
 

Ad 4)  

D. M. Gabriel je je podnijela kratko izvješće sa znanstvenostručnog skupa Knjižničarstvo u svjetlu 

donošenja standarda i pravilnika za rad hrvatskih knjižnica koji je održan u Zagrebu na Interliberu 15. 

studenoga 2019. Na skupu je prof. Aparac istaknula važnost matičnih službi i umrežavanje svih vrsta 

knjižnica u jedinstveni informacijski sustav. U Ministarstvu kulture je odlučeno da pravilnici idu u 

stručnu raspravu, a standardi ne. Potrebno je ujednačavanje strukture i terminologije pravilnika. Na 

skupu je istaknuto da su standardi opširni jer za sada ne znamo sadržaj pravilnika, a određeni 

segmenti su izuzetno bitni za razvoj struke. Koordinatori povjerenstava su za sada dobili samo 

komentare prof. Aparac, nema zaključka HKV-a o samim standardima. Vezano uz Standarde za 

narodne knjižnice, D. M. Gabriel je istaknula da su kao prilozi stavljeni pokazatelji uspješnosti i 

terminološki rječnik. 

F. Bišćan je ukratko predstavila strukturu Standarda za školske knjižnice koji imaju dva nova poglavlja, 

a to su financije te promidžba i javno zagovaranje, a prilozi su koeficijent izvodljivosti, tipologija škola 

preuzeta iz ISO normi i poveznica na pojmovnik na Portalu matične djelatnosti. 

Postavljeno je pitanje zatvaranja Ureda državne uprave, odnosno tko će preuzeti njihove poslove te 

je izražena bojazan da će se kasniti s nadzorom dok se poslovi u potpunosti ne preuzmu.  

https://haw.nsk.hr/
https://haw.nsk.hr/tematske-zbirke/
https://haw.nsk.hr/tematske-zbirke/
mailto:kholub@nsk.hr


 

Odgovoreno je da će upravni nadzor od 1. siječnja 2020. raditi Ministarstvo kulture temeljem izmjena 

Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti iz srpnja 2019. 

Mišljenje o osnivanju knjižnica matičari su do sada slali Uredu državne uprave, pitanje je kome će ga 

sada slati. Hitno su potrebne konkretne upute jer se Uredi zatvaraju s 1. siječnja 2020. 

Zaključak rasprave:  

Jelena Glavić-Perčin će poslati upit o proceduri na pravnu službu MK vezano uz: 

- osnivanje knjižnica i nadzor zakonitosti rada 

- kome će se slati upiti o upisniku knjižnica u prijelaznom periodu  

Naglašena je potreba donošenja Pavilnika o upisniku s jasno razrađenom procedurom. 

 

Ad 5)  

Sljedeća tema je bila dogovor oko rokova za dostavljanje dokumentacije ŽMS za NK i ŠK u NSK.  
Dogovoreni su sljedeći rokovi: 

a) Plan rada ŽMS za 2019. – rok 15. siječnja 2020. 
b) Izvješće o radu ŽMS za 2019. – rok 15. veljače 2020.  
c) Unos statističkih podataka za 2019. u online sustav – rok do 29. veljače 2020..  
d) Kontrola unesenih podataka za 2019. u online sustav – rok do 20. ožujka 2020.  
e) Analiza podataka za 2019. iz sustava online statistike – rok do 3. travnja 2020.  
f) Hodogram sastanaka SV ŽMS u 2020. godini: 

a) 16. ožujka 2020.  
b) 8. lipnja 2020.  
c) 28. rujna 2020.  
d) 23. studeni 2020.   

Online Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica za 

unos podataka za 2019. godinu bit će otvoren od 15. siječnja 2020. 

Nacionalne matičarke analize za sve vrste knjižnica trebaju poslati u Ministarstvo kulture. 

 

 

Ad 6)  

Izvještaji s terena: 

Iznesen je problem Narodne knjižnice Gradište, općinske knjižnice koja godinama ne radi. Iako je 
ponuđeno više rješenja, niti jedno nije prihvaćeno. Općina Gradište očitovala se da će u proračun za 
2020. godinu uvrstiti sredstva za knjižnicu.  

Knjižnica u Suhopolju (Virovitičko-podravska županija) je zatvorena, a djelatnik prebačen u Općinu. 

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iz Grada je došao prijedlog da se knjižnica u Grubišnom Polju 
pripoji Centru za kulturu o čemu su obaviještene nadležne institucije. 

Isti problem postoji u Novalji gdje također knjižnicu žele pripojiti Centru za kulturu.  
Jedan od primjera knjižnice u sastavu POU je Narodna knjižnica i čitaonica u Buzetu. 
Voditelji ŽMS su podsjetili na Zakon o knjižnicama iz 1997. godine kojim je započelo osnaživanje 
knjižnica izdvajanjem iz pučkih učilišta, dok novi Zakon taj problem uopće ne sagledava, odnosno ne 
precizira što dalje s knjižnicama koje još uvijek djeluju u okviru pučkih učilišta i centara za kulturu niti 
ne navodi egzaktno da knjižnice ne mogu djelovati u okviru POU i Centara za kulturu što može 



 

izazvati različite interpretacije, a time i rješenja u praksi. Istaknuto je kako su podaci o korisnicima i 
posudbi znatno lošiji kod knjižnica koje nisu samostalne. 
U Ministarstvu kulture održan je sastanak s predstavnicima knjižnica koje nisu osamostaljene prilikom 

kojeg su konstatirani različiti razlozi i problemi. 

 

Ad 7)  

D. M. Gabriel je kratko izvijestila o rezultatima 12. savjetovanja za narodne knjižnice u RH koje je 

održano u Hotel Jezero na Plitvicama od 2. do 4. listopada 2019. godine.  

N. Bužleta je izvijestila o otvaranju Mjeseca hrvatske knjige u Buzetu 15. listopada 20219. 

Lj. Črnjar je govorila o Danu hrvatskih knjižnica koji je održan u Rijeci 11. studenoga 2019., a tom 

prilikom je GK Rijeka uručena nagrada Knjižnica godine. 

D. Holcer je podsjetila da bi knjižnice trebale razmjenjivati informacije o skupovima koji se održavaju 

u njihovim županijama kako ne bi dolazilo do preklapanja termina. 

Rekla je da su otvorene dvije nove škola u Popovači i Novskoj, Katolička škola još nema svoj prostor 

za školsku knjižnicu. U OŠ Jasenovac školska knjižnica je preuređena. 

Od narodnih knjižnica, Kostajnica ima planove za preuređenje knjižnice, Majur za proširenje i novi 

prostor, a Gvozd za novi prostor. Matična knjižnica GKČ Vlado Gotovac Sisak je u postupku kupnje 

nove zgrade za knjižnicu, ostaju stari prostori dječjeg odjela i Caprag. 

F. Bišćan je dala kratku informaciju o 7. okruglom stolu Knjižnice i suvremeni menadžment (Zagreb, 

18. studenoga 2019.) tema kojeg su bili projekti financirani iz EU fondova.  

 

D. M. Gabriel izvijestila je prisutne o nastavku suradnje NSK s Europskom komisijom u RH (Glavna 

uprava za komunikacije, Predstavništvo u Hrvatskoj) u provođenju projekta opremanja knjižnica EU 

policom i EU publikacijama. Druga faza raspodjele EU polica za 22 narodne knjižnice u RH predviđena 

je za realizaciju u siječnju i veljači 2020.  

U tu svrhu potrebno je da matičari do kraja 2019. godine prikupe podatke o narodnim knjižnicama u 

području svoje matičnosti koje žele biti uključene u 2. fazu raspodjele EU polica.  

Napomenuto je da knjižnice koje su potvrdile interes za EU policu u 1. fazi opremanja knjižnica u 

2019. godini, a nisu bile tada uključene u raspodjelu polica, imaju prioritet u prijavi za nabavu EU 

police u 2. fazi opremanja knjižnica u 2020. godini.   

 

D. M. Gabriel je obavijestila prisutne da se natječaj EU socijalnog fonda u Ministarstvu kulture za 

nabavu novih bibliobusa očekuje u proljeće 2020.  

 
 
Bilješku sastavile: 

F. Bišćan i D. M. Gabriel 

 

 


