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ŽUPANIJSKA MATIČNA SLUŽBA

Karlovac, 12.1.2018.

Izvješće o radu Matične službe za Karlovačku županiju za 2017. godinu
Knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac matična je knjižnica za školske i narodne knjižnice
Karlovačke županije. Poslovi matične djelatnosti definirani su Pravilnikom o matičnoj djelatnosti
knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01) kao temeljni i razvojni poslovi. Osnovna zadaća matične
djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici
Hrvatskoj, unapređivanje stručnoga rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i
prakse a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu
općenito. Razvojni poslovi matične djelatnosti su poslovi planiranja i programiranja razvoja i
unapređivanja djelatnosti knjižnica u cjelini i u odnosu na pojedine funkcije knjižnica, planiranja razvoja
mreža knjižnica i njihovo ustrojavanje kao i drugi poslovi na unapređivanju stručnog rada u
knjižnicama, njihovom međusobnom povezivanju, odnosno izgradnji njihovih mreža i uključivanju u
jedinstveni informacijski sustav Republike Hrvatske. Temeljni poslovi matične djelatnosti su poslovi
stručnog nadzora nad radom knjižnica, trajnog stručnog osposobljavanja knjižničnog osoblja, pružanja
stručne pomoći i poslovi vezani uz osnivanje i prestanak rada knjižnica.
Za obavljanje stručne matične i razvojne djelatnosti, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ ima
organiziranu Županijsku matičnu službu koju vodi Kristina Čunović, viša knjižničarka. U suradnji s
ravnateljicom matične Gradske knjižnice voditeljica obavlja razvojne poslove i poslove matičnosti te
pruža knjižnicama u nadležnosti svoje matičnosti savjetodavnu i stručnu pomoć u radu.
Temeljni poslovi – praćenje rada knjižnica
Mrežu knjižnica Karlovačke županije čini: 42 školske knjižnice, od toga 28 osnovnih škola, 1
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži i 13 srednjoškolskih (uključujući Glazbenu školu); te 7
narodnih knjižnica (Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac, Gradska knjižnica i čitaonica
Ogulin, Knjižnica i čitaonica Vojnić, Knjižnica i čitaonica Plaški, Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca
Ozalj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Knjižnica i čitaonica Duga Resa). U navedenim ustanovama zaposleno je
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79 stručnih knjižničnih djelatnika, od toga 42 u narodnim, a 37 u školskim knjižnicama. U 2017. godini
izvršen je stručni nadzor u 23 školske knjižnice i 6 narodnih knjižnica.
Narodne knjižnice - stanje
Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i pokriva površinu od 3.622 km2 te se
ubraja u red većih županija. U Karlovačkoj županiji živi 128.899 stanovnika (prema popisu iz 2011.
godine). Obuhvaća 5 gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj te 17 općina. Područje
Karlovačke županije je slabije naseljeno od prosjeka Republike Hrvatska, a prirodni prirast stanovništvo
je negativan.
S ciljem ravnomjernog razvoja knjižničarske djelatnosti Karlovačke županije, Matična služba
izrađuje plan razvoja mreže knjižnica u županiji. Ukupno 7 jedinica lokalne samouprave ili 32 % od
njihovog ukupnog broja ima stacioniranu knjižnicu, od čega 5 gradova ili 100 % ukupnog broja gradova,
te 2 općine ili 12% od ukupnog broja općina. Od knjižnica u gradovima 5 je samostalnih ustanova:
Karlovac, Ozalj, Ogulin, Duga Resa i Slunj. Od knjižnica u općinama, 2 su samostalne ustanove: Plaški i
Vojnić.
Grad/općina

Knjižnica

Broj

Prostor

Prostor

stanovnika

knjižnice m²

korisnike m²

Karlovac

Gradska Knjižnica „I. G. Kovačić“

55705

3810

3200

Ogulin

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin

13915

1343

876

Duga Resa

Gradska knjižnica i čitaonica Duga

11430

208

180

za

Resa
Ozalj

Gradska knjižnica I. Belostenca

6811

250

220

Vojnić

Knjižnica i čitaonica Vojnić

4764

170

128

Plaški

Knjižnica i čitaonica Plaški

2090

78

56

Slunj

Knjižnica i čitaonica Slunj

5019

122

100

U 2017. godini ukupan raspoloživi prostor narodnih knjižnica iznosio je 5.981 m², od kojih je
4.760 m² ili 80 % prostora za korisnike. U ukupno 14 općina ili 94 % jedinica lokalne uprave Karlovačke
županije koje nemaju stacionarne knjižnice, knjižnična djelatnost pruža se putem Bibliobusne službe
Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić (Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol,
Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Rakovica, Ribnik, Tounj, Žakanje). Samo 1 općina (Saborsko) nije
pokrivena knjižničnom uslugom iako na tom području djeluje alternativna knjižnica. U svim navedenim
općinama s obzirom na mali broj stanovnika karlovačka Bibliobusna služba sasvim zadovoljava potrebe
za knjižničnim uslugama. Velik napor predstavlja održavanje Bibliobusne službe, a financiranje se zasad
uspješno realizira uz pomoć Grada Karlovca i Karlovačke županije.
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" središnja je narodna knjižnica grada Karlovca i
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matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Karlovačke županije. Jedina je narodna knjižnica u
županiji koja ima razvijenu mrežu ustrojbenih jedinica: Središnju knjižnicu, Bibliobusnu službu
(bibliobus i bibliokombi), te - od 2016. godine i 1 knjižnični ogranak - knjižničnu stanicu (Knjižnična
stanica Švarča). Ovo je ujedno prva knjižnična stanica u Karlovačkoj županiji. Središnja knjižnica
veličinom prostora zadovoljava u potpunosti Standarde za narodne knjižnice (NN 58/99), opremljena je
funkcionalnim namještajem, a u 2017. kupljeno je 40 metara polica za Informativno-posudbeni odjel i
Odjel AV građe.
U 2017. godini Knjižnica je krenula s pružanjem usluge Kućne dostave knjiga umirovljenicima i
osobama s invaliditetom na području grada Karlovca. Kao informacijsko, obrazovno, kulturno,
komunikacijsko i socijalno središte omogućava korisnicima neposredan pristup svim oblicima znanja
na raznovrsnim medijima putem 5 odjela, 7 službi, 1 ogranka i 1 knjižnične stanice uz pomoć stručno
organizirane informacijske službe za korisnike, kao i referentne online usluge "Pitajte knjižničare".
Misija i ciljevi budućeg razvoja ustanove usvojeni su kroz Strateški plan Gradske knjižnice "Ivan Goran
Kovačić" za razdoblje 2016. - 2020. Brojni programi i usluge obuhvatile su gotovo sve dobne i društvene
skupine. Ustaljen je broj članova (9500-10.000), ali još uvijek je zamjetan trend smanjenja broja mladih
članova knjižnice stoga je posebna briga posvećena djeci i mladima za koje se organiziraju raznovrsne
primjerene aktivnosti. U sklopu Gradske knjižnice djeluje jedan od najstarijih odjela za djecu i mlade,
utemeljen 1956.
U skladu sa Strategijom razvoja tijekom 2017. kroz programe potiče se čitanje među korisnicima svih
dobi. U suradnji s udrugama slijepih i slabovidnih nastavljeno je organiziranje Čitateljskog kluba za
slijepe i slabovidne osobe "Bijela sova", Čitateljskog kluba "Cheeta(j)", a osnovan je i Klub ljubitelja
poezije „Stihom u srce“; održavaju se i dopunjavaju knjigama male slobodne knjižnice u Domu zdravlja
Karlovac, Crvenom križu i Općoj bolnici Karlovac, Županijskoj zajednici udruga i članova HVIDR-a,
Centru za beskućnike i dr.; organizirano je 5. županijsko Natjecanje u čitanju naglas i Čitateljski maraton
u Mjesecu hrvatske knjige. Nastavljen je projekt „Knjižnica na plaži“ u okviru kojeg je osiguran dolazak
bibliokombija na glavno karlovačko kupalište i besplatan upis tijekom ljeta. Besplatan upis za djecu
predškolskog uzrasta i umirovljenike organiziran je na Dan hrvatskih knjižnica, 11. 11. 2017., a tijekom
cijele godine omogućen je besplatan upis bebama do jedne godine starosti. 10907
Prateći suvremene trendove i uvođenjem inovacija u knjižnično poslovanje, knjižnica je u svrhu razvoja
svojih usluga osmislila projekt Poslovne knjižnice u sklopu ogranka Knjižnice za mlade. Za ovaj projekt
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" dobila je nagradu, u okviru projekta “Work with us” koji
zajednički provode Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj i Hrvatsko knjižničarsko društvo. U tu svrhu
uređen je dio prostora Knjižnice za mlade, opremljen s literaturom iz područja poduzetništva i
ekonomije, nabavljena dva prijenosna računala, a organiziraju se predavanja i radionice s
poduzetničkom tematikom. U 2017. Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ dobitnica je povelje
predsjednice Kolinde Grabar Kitarović za trajan doprinos spašavanju, zaštiti i očuvanju nacionalne
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pisane i materijalne baštine tijekom ratnih razaranja u prigodi obilježavanja 25. obljetnice
međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.
Knjižnica je od 2016. g. umrežena u knjižnično-informacijski sustav ZaKi. Obrada građe samo na
jednom mjestu uz direktan online pristup i korištenje podataka iz bilo koje knjižnice uključene u sustav,
suvremeni i pregledni e-katalog te stručna podrška Knjižnica grada Zagreba osnovni su razlozi
umrežavanja u ovaj jedinstveni informacjiski sustav.

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin je kulturni, informacijski i obrazovni centar Ogulina.
Brojne aktivnosti za sve dobne i društvene skupine privukle su velik broj članova (oko 2000). Tijekom
Mjeseca hrvatske knjige Knjižnica je organizirala besplatan upis umirovljenicima i besplatan povrat
knjige bez zakasnine. Novouređena Igraonica za maljane namijenjena djeci u dobi od 0 do 36 mjeseci
otvorena je svaki dan. Opremljena je slikovnicama, didaktičkim i senzo-motoričkim igračkama i
elementima za provođenje raznih aktivnosti s djecom s ciljem poticanja obiteljske i rane pismenosti.
Kao i prethodnih godina, prostorno rješenje ustanove nije slijedilo i kadrovsko. U knjižnici u dvije
smjene radi 5 djelatnika: 3 VSS (ravnateljica + 2 dipl. knjižničar) i 2 pomoćna knjižničara. S obzirom da
je knjižnica organizirana prostorno na dva nivoa (plus multimedijalna dvorana u potkrovlju) i zauzima
1143,58 m2 teško se organizira dvosmjenski rad. Kod organizacije predavanja i radionica, koji izazivaju
velik interes, upitno je funkcioniranje rada odjela. Osnivač shvaća kadrovske probleme no još uvijek nije
pronađen način zapošljavanja bar još dva stručna djelatnika. Kvalitetan fond i redovita nabava, uz brojne
aktivnosti, unatoč kadrovskoj nedostatnosti, pridonose ostvarivanju svih zadaća narodne knjižnice.
Knjižnica od 2015. koristi knjižnično-informacijski sustav ZAKI koji zadovoljava standarde.
Knjižnica i čitaonica Vojnić u svom radu zadržava kvalitetu unatoč kadrovskoj nedostatnosti.
Uređen prostor i kvalitetan fond te sve knjižnične usluge koristi oko 596 članova od čega djeca i mladi
čine najveći broj učlanjenih korisnika. Stoga je Knjižnica svoju obrazovnu i kulturnu zadaću realizirala i
kroz program Dramske umjetnosti koje financijski podržava Ministarstvo kulture RH kroz programske
djelatnosti gostovanja kazališta i lokalne organizacije gostovanja kazališta zahvaljujući kojem je u
Knjižnici gostovalo 8 kazališta s 8 predstava za djecu. Knjižnica veličinom prostora zadovoljava
minimum Standarda za narodne knjižnice, no u potpunosti zadovoljava Standard u pogledu veličine
fonda, odnosno minimalnog broja knjiga po stanovniku. Dovoljan broj stručnih djelatnika (zaposlena je
jedna stručna djelatnica, ravnateljica, VSS, dipl. knjižničar) osigurao bi i dalje kvalitetan rad te omogućio
cjelodnevni rad ustanove kao i stalno stručno usavršavanje djelatnika. Knjižnica od 2016. g. koristi
knjižnično-informacijski sustav ZaKi.

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa u svom radu ostvaruje uspješnu suradnju sa širom
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društvenom zajednicom: školama, vrtićem. Knjižnica organizira aktivnosti za sve dobne skupine, a
značajan pomak predstavlja uključivanje volontera u rad knjižnice. Kadrovska opremljenost (tri
djelatnika: 1 VSS, 2 SSS) omogućuje uspješnu organizaciju poslovanja, ali stručna osoba pedagoškog
smjera svakako bi osigurala višu kvalitetu rada dječjeg odjela. Prostorni problem (dječji odjel u suterenu
sa strmim stepenicama) prenosi se godinama i još uvijek je nerješiv. Isto tako problem financiranja
programske djelatnosti od strane osnivača još uvijek nije uspješno riješen. U knjižničnom fondu
formirana je zbirka audio-vizualne građe s tristotinjak jedinica građe. Knjižnica je 2017. provela reviziju
i otpis knjižnične građe sukladno Pravilniku (NN 21/02). Knjižnica od 2016. g. koristi knjižničnoinformacijski sustav ZaKi.
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj smještena je u centru grada Ozlja i
važno je mjesto kulturnih i društvenih događanja u Gradu Ozlju. Kao kulturni, informacijski i obrazovni
centar Knjižnica se svojim programima nameće kao značajan partner cjelokupnog kulturnog života
Ozlja. Knjižnica je smještena u adekvatnom prostoru u centru Ozlja, opremljena računalima s
priključkom na internet i funkcionalnim policama za knjižnu građu. Problem s kojim se knjižnica
susreće već niz godina u svojem radu je nedostatak stručnog osoblja. Od veljače 2017. zaposlen je na
mjestu ravnatelja Bogdan Bošnjak, magistar pedagogije i bibliotekarstva, no jedan djelatnik nedovoljan je
za planiranje i provođenje svih programa i zadataka koje narodna knjižnica ostvaruje u zajednici u kojoj
djeluje. Osnivač, grad Ozalj, podupire rad knjižnice i svjestan je kadrovske nedostatnosti, no radi
nemogućnosti financiranja nije omogućeno knjižnici zapošljavanje još jedne stručne osobe. Novi
prostori knjižnice značajno su pridonijeli širenju i razvoju samog fonda knjižnice. Na policama je
smješteno preko 23 tisuće svezaka knjiga, a za njihovu obradu Knjižnica od 2016. koristi knjižničnoinformacijski sustav ZaKi.
Knjižnica i čitaonica Plaški i dalje radi samo pola radnog vremena. Iako je zaposlena stručna
osoba (dipl. knjižničar), nema mogućnosti za realizaciju svih zadaća općinske knjižnice. Županijska
matična služba u studenom 2017. godine u razgovoru s načelnikom o statusu knjižnice i mogućem
usklađivanju sa Zakonom o knjižnicama nije dalo pozitivne rezultate jer financijsko stanje, a i broj
stanovnika općine Plaški (koji je u padu) ne dozvoljava pomak u radu. Knjižnica djeluje u prostoru
manjem od onog Standardima preporučenog kao minimalnog i nema posebno izdvojen prostor za rad
djelatnika već se radi o jedinstvenom knjižničnom prostoru za korisnike i djelatnike. Knjižnica od 2016.
g. koristi knjižnično-informacijski sustav MetelWin te je zahvaljujući jednostavnosti programa
provedena revizija knjižnične građe iste godine.

Knjižnica i čitaonica Slunj posljednjih godina bilježi stagnaciju u radu o čemu Matična služba
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redovito obavještava nadležne službe putem godišnjih izvješća. Knjižni fond odavno je prerastao prostor
koji je fizički dotrajao i neodržavan, a od 3. rujna 2017. nakon što je iznenada preminuo ravnatelj Nikola
Živčić bila je upitna i sama organizacija rada ustanove. Na dva raspisana natječaja za ravnatelja ustanove
javili su se kandidati koji nisu zadovoljavali uvjete. Sukladno zakonskim obvezama, Matična služba
sastavila je detaljno izvješće o novonastaloj situaciji i dostavila ga savjetnici za narodne knjižnice pri NSK,
Ministarstvu kulture RH i Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji. Prema posljednjem raspisanom
natječaju izabrana je v. d. ravnateljice Ivana Perović Anušić koja je ujedno ravnateljica Pučkog
otvorenog učilišta Slunj. Knjižnica, iako formalno odvojena od Pučkog otvorenog učilišta, neformalno
funkcionira tijesno surađujući sa Pučkim učilištem u svim segmentima. Ovaj način rada prisutan je od
početka i dosadašnji ravnatelji ove ustanove isticali su nemogućnost drugačijeg načina funkcioniranja
uslijed nedostatka sredstava i neshvaćanja osnivača u njegovim obvezama. U knjižnici je uz ravnatelja
zaposlen i jedan pomoćni knjižničar. Knjižnica od 2016. g. koristi knjižnično-informacijski sustav
MetelWin.
Školske knjižnice - stanje
U Karlovačkoj županiji ukupno je 42 školske knjižnice, od toga 28 osnovnih škola, 1 Centar za
odgoj i obrazovanje djece i mladeži i 13 srednjoškolskih (uključujući Glazbenu školu). U navedenim
ustanovama zaposleno je 37 stručnih djelatnika. Rad sa školskim knjižnicama u 2017. godini
usredotočen je na informatizaciju i fazu inventarizacije fonda u knjižnično-informacijskom sustavu
Metelwin u knjižnicama Karlovačke županije. Naime, od 2016. godine sve školske knjižnice Karlovačke
županije koriste program MetelWin u stručnom radu, najzastupljeniji knjižnični program u regiji. U
zajedničkom OPAC-u s više od 2.000.000 naslova i preko 15.000.000 svezaka omogućeno je besplatno
preuzimanje podataka iz zajedničkog sustava što će osuvremeniti i pojednostavniti rad školskih
knjižnica u županiji. Financijski su umrežavanje podržali Karlovačka županija i Grad Karlovac. Tehničku
i savjetodavnu podršku dala je i tvrtka Point Varaždin koja je u suradnji sa Županijskom matičnom
službom organizirala i dvije edukacije u 2017. godini za rad u MetelWinu.
U 2017. godini izvršen je stručni nadzor u 23 školske knjižnice. Kod nadzora je savjetovano i
poticano unapređenje rada knjižnica i knjižničara u svim segmentima poslovanja: uređenje i opremanje
knjižnica, informatizacija i on-line vidljivost knjižnice, slobodan pristup informacijama, kvalitetna i
brojčano veća nabava građe, obrada građe, redovito provođenje revizije i otpisa knjižnične građe,
cjeloživotno stručno usavršavanje knjižničara i drugo. U svakom pojedinom izvješću nadzora stavljen je
naglasak na ono što se u radu knjižnice treba popraviti i u čemu knjižnica ne ispunjava Standarde za
školske knjižnice RH (NN 34/00). Većina školskih knjižnica Karlovačke županije trudi se održati
kvalitetnu referentnu zbirku i popunjavati lektirni fond. Odlukom o raspodjeli sredstava za opremanje
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školskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH je
u 2017. dodijelilo sredstva Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Dugoj Resi u iznosu od 7.000,00 kuna
te 15.000,00 kuna Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin i Srednjoj školi Duga Resa. Osnivači su i u 2017.
godini podržali rad školskih knjižnica i nastavili financirati nabavu lektirne građe. Zasad se problem
nedostatnog lektirnog fonda u pojedinim školskim knjižnicama nastoji ublažiti Bibliobusnom službom
Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Dva moderno opremljena vozila - bibliobus i bibliokombi danas
obilaze 71 stajalište. Najveći broj članstva bibliokombija čine učenici osnovnih škola sa šireg područja
Karlovačke županije.
Kontinuirano se provode revizije i otpisi prema Pravilniku o otpisu i reviziji knjižnične građe (NN
21/02). U protekloj godini Matičnoj službi je dostavljeno 13 zapisnika o provedenoj reviziji i/ili
godišnjem otpisu o kojima se očitovala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Radno vrijeme školskih knjižnica
U 16 škola (13 osnovnih i 3 srednje) bilježimo 20-satno tjedno radno vrijeme. Školski knjižničari
sa 20-satnom tjednom satnicom rade na dvije škole (6 djelatnika) ili nadopunjuju satnicu u nastavi (6) .
Struktura školskih knjižničara:
ukupno 37 djelatnika
Stručna sprema
OŠ

SŠ

UKUPNO

VŠS

2

2

Diplomirani knjižničar

23

10

33

Student knjižničarstva

1

1

2

UKUPNO

25

12

37

Edukacija
Edukaciju za knjižničare Karlovačke županije provodilo se s ciljem usavršavanja njihovih
profesionalnih znanja i vještina organizacijom stručnih seminara i sastanaka. U 2017. godini Matična
služba organizirala je 5 stručnih edukacija i 1 državni stručni skup sa sljedećim temama:
•

Edukacija za knjižničare: Online sustav za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu
i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica u skladu s ISO normi (ISO
2789 i ISO 11620) - edukacija i preuzimanje vjerodajnica, 9. rujna 2017.

•

Edukacije za knjižničare za rad u MetelWinu:
o Radionica za rad u MetelWinu, 9. svibnja 2017. u Slunju
o Radionica za rad u MetelWinu, 6. lipnja 2017. u Ogulinu

•

Edukacija za knjižničare Karlovačke županije "Od ideje do projekta", predavač: Mario Protulipac,
viši savjetnik za upravljanje projektima i strateško planiranje u WYG savjetovanje d.o.o, 1. rujna
2017., Karlovac
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•

Državni skup školskih knjižničara "Susret znanja na susretištu rijeka", 20. i 21. listopada 2017.,
Karlovac

•

Edukacija za knjižničare Karlovačke županije "Pretraživanje i upravljanje informacijama na
Internetu" u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje, Karlovac, 24. studenog 2017.,
Karlovac
U radu s knjižničarima sugeriramo novosti iz svih područja knjižničarstva. Zbirka BDI

(Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija) specijalna je zbirka namijenjena knjižničarima i sastavni
je dio Matične službe Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Za BDI zbirku nabavljeno je 27 naslova
domaće stručne knjižničarske literature, ali značajna je i nabava literature na stranim jezicima te
časopisa. Školske knjižnice informiramo i o mogućnostima alternativnih izvora financiranja (natječaji
Grada Karlovca i Karlovačke županije, zaklade, tvrtke...) te je tako 2017. godine Osnovna škola Plaški
dobila donaciju u iznosu 5.000,00 kn od Adris zaklade.
Voditeljica Matične službe Karlovačke županije aktivno je sudjelovala na sljedećim skupovima:
•

Organizacijski i Programski odbor 1. stručnog skupa "Čitanje i čitalačka pismenost djece i
mladih", Karlovac, 9. siječnja 2017., u svojstvu dopredsjednice Hrvatskog čitateljskog društva

•

Izlaganje "Let Me Read You a Book" o kampanji "Čitaj mi!" na konferenciji COST akcije
Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network, Zagreb,
31. ožujka 2017., u svojstvu dopredsjednice Hrvatskog čitateljskog društva

•

Izlaganje "Javno zagovaranje školskih knjižnica u Karlovačkoj županiji", 29. Proljetna škola
školskih knjižničara, Trogir, 6. – 8. travnja 2017.

•

Organizacijski i Programski odbor 2. stručnog skupa o strategijama čitanja u okviru Noći knjige,
Karlovac, 21. travnja 2017.

•

13. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH i 7. festival hrvatskih bibliobusa, Pula, 12. svibnja
2017.

•

Izlaganje "Korisnost čitanja za pojedinca i zajednicu - uloga knjižnica u poticanju rane
pismenosti", 35. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i kalničkog prigorja, Križevci,
26. svibnja 2017., u svojstvu dopredsjednice Hrvatskog čitateljskog društva

•

20. europska konferencija o pismenosti, Madrid, 2. – 7. srpnja 2017., u svojstvu dopredsjednice
Hrvatskog čitateljskog društva

•

Edukacija za knjižničare Karlovačke županije "Od ideje do projekta", predavač: Mario Protulipac,
viši savjetnik za upravljanje projektima i strateško planiranje u WYG savjetovanje d.o.o.,
Karlovac, 1. rujna 2017.

•

Organizacijski i Programski odbor i sudjelovanje na stručnom skupu "Jesmo li
pismeni/nepismeni - digitalna pismenost našeg doba", Zagreb, 8. rujna 2017., u svojstvu

8

dopredsjednice Hrvatskog čitateljskog društva
•

Izlaganje "Nacionalna kampanja "Čitaj mi!" - rezultati i utjecaj na zajednicu", 11. savjetovanje za
narodne knjižnice u RH, Crikvenica, 11. – 13. listopada 2017., u svojstvu dopredsjednice
Hrvatskog čitateljskog društva

•

Organizacijski odbor 7. državnog stručnog skupa školskih knjižničara "Susret znanja na
susretištu rijeka", HUŠK, Karlovac, 20. – 21. listopada 2017.

•

CSSU tečaj "Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu", Karlovac, 24. studenog
2017.

•

Izlaganje "Školske knjižnice i javno zagovaranje: pozitivan primjer iz Karlovačke županije, 17.
okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, Zagreb, 8. prosinca 2017.

Voditeljica Matične službe sudjelovala je:

•

na županijskim stručnim vijećima knjižničara osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije;

•

u radu Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi i aktivno doprinosila projektu Online
statistike za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu i prikaz statističkih podataka o
poslovanju svih vrsta knjižnica:

•

u radu HKD-ovog Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“

Razvojni poslovi
Razvojni poslovi u 2016. kretali su se u smjeru informatizacije knjižnica i njihovom umrežavanju
u nove knjižnično-informacijske sustave - MetelWin i ZaKi. Narodne knjižnice Karlovačke županije od
2016. godine umrežene su u knjižnično-informacijski sustav ZaKi, osim Knjižnice i čitaonice Slunj i
Knjižnice i čitaonice Plaški koje su uz 41 školsku knjižnicu umrežene u MetelWin. Kao stručna podrška
bila je Županijska matična služba Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić", a financijski su umrežavanje
podržali Karlovačka županija i lokalna samouprava. Tehničku i savjetodavnu podršku dale su tvrtke
VivaInfo Zagreb (ZaKi) i Point Varaždin (MetelWin) koje su u suradnji sa Županijskom matičnom
službom organizirale i potrebne edukacije knjižničara.
Sve narodne knjižnice provode redovito pročišćavanje fonda, otpise i revizije. Knjižnice su
uključene u Središnji sustav za upravljanje sadržajem internetskih stranica narodnih knjižnica s ciljem da
osnovne informacije o knjižnici, knjižnične usluge i katalozi budu dostupni širem krugu korisnika.

Suradnja i ostali poslovi
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Županijska matična služba Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" je u suradnji sa Stručnim
vijećem školskih knjižničara Karlovačke županije i podružnicom Hrvatske udruge školskih knjižničara
Karlovačke županije organizirala dva okrugla stola u školskoj knjižnici OŠ Dubovac na kojem su
sudjelovali knjižničari osnovnih i srednjih škola, ravnatelji i predstavnici osnivača školskih knjižnica u
Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Okrugli stolovi organizirani su s ciljem da se zagovaranje školskih
knjižnica usmjeri na sufinanciranje nabave knjižnične građe te integraciju kurikuluma knjižničnoinformacijskog programa u kurikulume svih nastavnih područja. To je doprinijelo prepoznatljivosti
školskih knjižnica, njihovih usluga i mogućnosti te knjižničara općenito, u lokalnoj zajednici. Ovaj način
javnog zagovaranja školskih knjižnica prepoznat je kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj što je
rezultiralo izlaganjem na 29. Proljetnoj školi školskih knjižničara RH u travnju 2017. te na 17. okruglom
stolu o slobodnom pristupu informacijama u prosincu 2017.

Voditeljica Županijske matične službe:
Kristina Čunović, viša knjižničarka
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