
 

 
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, 15. lipnja 2020. u 11:00 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 
od 11.00 do 14.00 sati sa sljedećim  
  
 

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

 

1. Uvodna riječ.   

2. Bilješka s prethodnog sastanka.  

3. Online Statistika. 

4. Pravilnik o upisniku knjižnica u RH.  

5. Standardi. 

6. Poslovanje knjižnica u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19. 

7. Ostalo. 

- skupovi (otkazani ili odgođeni) 

 

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

Ad 1) 

F. Bišćan je pozdravila prisutne kolegice i kolege. Ispričala se zbog otkazivanja sastanka u ožujku 
2020. zbog situacije uzrokovane pojavom bolesti COVID-19 i izrazila zadovoljstvo poboljšanjem stanja 
koje je omogućilo sastanak uživo. Zahvalila je na dolasku na sastanak Jeleni Glavić-Perčin, Tatjani 
Aparac-Jelušić i Miri Zovko te ispričala zbog nemogućnosti dolaska Adelu Granić. Ujedno je pozdravila 
glavnu ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanku Stričević i novu pročelnicu Hrvatskog zavoda za 
knjižničarstvo dr. sc. Sofiju Klarin Zadravec. 
Nakon uvodnih riječi savjetnice Bišćan, matičarima se pozdravnim govorom obratila nova glavna 

ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanka Stričević. 

 

Ad 2) 

Bilješka s prethodnog sastanka je poslana e-poštom kao radni materijal za sastanak te je nakon 

neznatnih izmjena jednoglasno prihvaćena. 



 

 

Ad 3) 

F. Bišćan podsjetila je na hodogram Online Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja 
statističkih podataka o poslovanju knjižnica. Priprema Sustava za unos podataka za 2019. godinu 
završena je do 15. siječnja 2020., a u međuvremenu je poslan poziv za unos podataka u Sustav svim 
knjižnicama u RH.  Unos novih podataka trajao je do 29. veljače 2020. Voditelji ŽMS imali su rok za 
kontrolu podataka do 20. ožujka 2020. (produženo do 31. ožujka 2020.). Rok za analizu stanja 
narodnih i školskih knjižnica u županijama bio je 3. travnja 2020. (produženo do 15. svibnja 2020.). 
Produženje rokova bilo je nužno zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-
19, jer uslijed zatvaranja knjižnica te ostalih ustanova i institucija nije bilo moguće redovito 
kontaktirati sve knjižničare i kontinuirano raditi ispravke u Sustavu.  
Savjetnice za sve vrste knjižnica radile su kontrolu podataka tijekom travnja i svibnja te obavještavale 
nadležne matičare o uočenim greškama. Objava podataka iz Sustava za 2019. godinu bila je 
predviđena do 15. lipnja 2020, a podaci su objavljeni 29. svibnja 2020. Pregledavanje statističkih 
podataka omogućeno je 8. lipnja 2020. 
 
D. M. Gabriel je pokazala nove i preuređene podstranice Portala matične djelatnosti knjižnica u RH: 
Knjižnična statistika/Statistički podaci i pokazatelji uspješnosti za 2019., Knjižnična 
statistika/Pregledavanje statističkih podataka i pokazatelja uspješnosti (prema vrsti knjižnice, godini, 
županiji i odabranom statističkom podatku), Upisnik knjižnica/Knjižnice na karti Hrvatske.  
 
Dogovoreno je s Državnim zavodom za statistiku preuzimanje podataka o knjižnicama od NSK, ali će 
im ove godine iznimno od svih knjižnica trebati dodatno poslati podatke o broju žena među 
zaposlenima. To znači da će se ubuduće pri unosu statističkih podataka (za 2020. godinu nadalje) za 
svaku kategoriju osoblja knjižnice unositi i podatak koliko je žena među djelatnicima.   
 
Voditelji ŽMS su iznijeli primjedbe na određene funkcionalnosti u Sustavu i predložili rješenja. 

Dogovoren je rok za slanje pismenih prijedloga voditelja ŽMS za nadopunu Sustava za unos podataka 

za 2020. godinu do zaključno 1. srpnja 2020. godine. Stalni odbor za održavanje i razvoj Sustava 

jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u NSK pregledat 

će pristigle prijedloge i po mogućnosti ih ugraditi u Sustav.  

Za rujan 2020. dogovoren je načelno tematski sastanak o statistici.  

 

Ad 4)  

S. Klarin Zadravec je najavila da NSK od ove godine preuzima od Ministarstva kulture Upisnik knjižnica 

te je u tijeku izrada aplikacije Upisnika. S obzirom da smo od MK dobili eksportiranu bazu Upisnika, 

postavila je pitanje primopredaje papirnate dokumentacije. Rečeno je da originalna dokumentacija 

ostaje u MK, a NSK će dobiti digitalne preslike. 

 

T. Aparac-Jelušić naglasila je potrebu da matične knjižnice i njihove matične razvojne službe trebaju 

pravovremeno reagirati te provoditi stručni nadzor i provjeru u knjižnicama na području svoje 

matičnosti jesu li na stručnim knjižničarskim poslovima zaposleni stručni knjižničarsko djelatnici te o 

svom nalazu izvijestiti Ministarstvo kulture i medija (Pravnu službu) i Hrvatsko knjižnično vijeće.     

 

Ad 5)  

D. M. Gabriel – ukratko je iznijela nekoliko ključnih iskoraka u novom Standardu za narodna knjižnice 

u odnosu na postojeći Standard:  



 

- Prijedlog Standarda za narodne knjižnice ima veći opseg što je neposredno povezano sa 

sažetošću i kratkoćom teksta novog Zakona u pogledu djelatnosti narodnih knjižnica koje je 

Povjerenstvo NSK za izradu prijedloga Standarda za narodne knjižnice smatralo da treba 

razraditi kako bi primjena zakona mogla biti usklađena i jednoznačna.  

- Prijedlog Standarda donosi detaljnu razradu mreže narodnih knjižnica imajući u vidu situaciju 

na terenu.  

- Standard za narodne knjižnice obuhvaća i poglavlje „Pokretne knjižnice – bibliobusi“  koji su 

sastavni dio narodnih knjižnica i ne predstavljaju posebnu vrstu knjižnice te za njih nije 

moguće izraditi poseban standard, ali su vrlo različite u načinu i obliku rada te ih je potrebno 

jasno definirati i opisati u skladu s odredbama novog Zakona koji donosi promjene u 

definiranju uloge narodnih knjižnica i njihovog cjelokupnog razvoja s naglaskom na usluge 

pokretnih knjižnica. 

- Standard za narodne knjižnice ima 2 dodatka: Vrste vozila, konstrukcija vozila, unutarnje 

uređenje bibliobusa, garaža te Koeficijent izvodljivosti Standarda za narodne knjižnice. 

 

Aparac – do sada je održano e-savjetovanje za Pravilnik o obveznom primjerku i za Pravilnik o 

upisniku knjižnica. Namjera je da HKV do kraja lipnja 2020. pripremi ostale pravilnike za e-

savjetovanje. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH i Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu građe 

su na usaglašavanju između ministarstava.  

 

Ad 6)  

Poslovanje knjižnica u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu i okolnim 

županijama. 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagrebu je po izbijanju pandemije sastavila Naputak za rad 

hrvatskih knjižnica, s posebnim osvrtom na narodne i školske knjižnice za vrijeme pandemije bolesti 

COVID-19. 

Slijedila je izrada smjernica i preporuka za sve vrste knjižnica koje su usklađene s uputama i 

preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i 

županijskih stožera za sprječavanje širenja zaraze te uz primjenu općih Smjernica za rad s građom i 

korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te i dalje kontinuirano radi na izmjenama i 

dopunama istih.  

Savjetnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 

suradnji s Odjelom Zaštita i pohrana su dogovorile proceduru rada i počele prikupljati podatke o 

trenutnom stanju i razmjerima šteta uzrokovanih potresom 23. ožujka 2020. godine te je svim 

knjižnicama upućen poziv za pomoć i procjenu štete uzrokovane potresom bilo da je riječ o zgradama 

u kojima su knjižnice smještene, prostorima knjižnica ili knjižničnoj građi i opremi. 

F. Bišćan je upoznala prisutne s odlukom da se školske knjižnice pogođene potresom ove godine 

oslobađaju provođenja revizije i otpisa jer nemaju uvjete za provođenje istog. 

 

Ad 7)  

Voditelji/voditeljice ŽMS su obavijestili prisutne o novostima u njihovim županijama.   

U Vinkovcima je započela izgradnja nove vinkovačke knjižnice. 

Požeška knjižnica planira otvaranje u listopadu 2020. 



 

U Zadru su počeli radovi na uređenju zgrade budućeg Centra za mlade. Jedno krilo zgrade u prizemlju 
namijenjeno je Gradskoj knjižnici Zadar, a spajanjem toga prostora s postojećim, GKZD će se proširiti 
za dodatnih cca 400 m2. Uz to, planira se i „povratak“ Knjižnice na zadarski Poluotok jer će u 
Providurovoj  palači organizirati dio svojih usluga u centru grada. 

Novi knjižnični prostor uređuje se i u Biogradu na Moru, ovdje se radi o višegodišnjem projektu 
dogradnje knjižničnog prostora. Useljenje knjižnice u novi dograđeni dio očekuje se u 2021. godini, 
nakon čega bi se pristupilo adaptaciji postojećeg prostora, odnosno u konačnici objedinjavanju 
jednog i drugog prostora.  

U tijeku je natječaj za opremanje novog prostora Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. 

Otvaranje Mjeseca hrvatske knjige bit će u Ivanić-Gradu. 

 
 
Bilješku sastavile: 

F. Bišćan i D. M. Gabriel 


