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1.Uvod: Knjižnica je sukladno aktima koji reguliraju njenu djelatnost: 

- nabavljala knjižnu građu hrvatske i svjetske književnosti te djela znanstvene i stručne 

literature 

- nabavljala časopise i novine za djecu i odrasle 

- nabavljala AV-građu za djecu i odrasle 

- obrađivala i davala na korištenje knjižnu i neknjižnu građu 

- razvijala međuknjižnu posudbu 

- organizirala animatorski rad s djecom predškolskog uzrasta 

- surađivala sa kulturnim i drugim ustanovama u lokalnoj sredini i izvan nje 

- organizirala književne susrete, izložbe, radionice za djecu i odrasle 

- surađivala sa drugim ustanovama u lokalnoj sredini i izvan 

 

 
1.1 VIZIJA RAZVOJA HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE «ĐURO 

SUDETA» GAREŠNICA 

 Hrvatska knjižnica i čitaonica «Đuro Sudeta» je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko 

središte Garešnice  koja omogućava pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Narodne 

knjižnice djeluju kao ravnopravni  dio hrvatskog knjižničnog sustava i ravnopravni i sastavni 

dio europske mreže knjižnica. Ona mora biti: 

-mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane,  

-mjesto cjeloživotnog učenja i razvijanja svih vrsta pismenosti  

-kulturno središte i mjesto susreta građana lokalne sredine  

-čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini 

-čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života  građanina pojednica u svakoj 

životnoj dobi  

-mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama 

korisnika, 

-mjesto koja  osiguravava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i 

informacija 

Ovakva vizija temelji se na: 

-međunarodnim, stručnim dokumentima: 

-UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice  

-IFLA/UNESCO – smjernice za razvitak narodnih knjižnica  

i prateće smjernice za pojedine korisničke skupine i usluge u narodnim knjižnicama 

-hrvatskim zakonskim dokumentima: 

-Zakonu o knjižnicama  

-Standardi za narodne knjižnice  

-Statutu Hrvatske knjižnice i čitaonice «Đuro Sudeta» Garešnica 

 

 

 
 

 

 



2. STATUS KNJIŽNICE: Samostalna ustanova od 1991. godine 

 

 

3.PRISTUP, PROSTOR I OPREMA 

 
Ukupni prostor : 373 m 

Godina zadnjeg preuređenja : 1999. 

Prostor/standard u %: 75% 

Tri odjela : Dječji odjel sa Igraonicom 

                   Odjel za odrasle 

                   Studijski odjel 

Broj sjedećih mjesta u čitaonici: 30 

Broj računala ukupno: 9 

-za korisnike: 6 

-za djelatnike: 3 

Broj pisača ukupno:4 

-za korisnike:1 

-za djelatnike:3 

Broj skenera ukupno:3 

-za korisnike:1 

-za djelatnike:2 

 

U 2016.nabavljena su: 

- nova dva računala za knjižnično poslovanje 

            -ormari za slikovnice –dva komada 

            -graničnici na sva tri odjela za razdjeljivanje građe prema UDK oznakama 

-police za Studijski odjel 

 

 

4. DJELATNICI U KNJIŽNICI 

 
 

Ukupno djelatnika : 5 

-Hrvatska knjižnica i čiatonica «Đuro Sudeta» Garešnica – 3 djelatnika 

-Hrvatska knjižnica općine Hercegovac – 2 djelatnika 

Ukupno stručnih djelatnika : 5 

Stručnih djelatnika VSS : 2 

Od toga diplomiranih knjižničara : 2  

Stručnih djelatnika SSS : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA - NABAVA 
 

5.1. Nabava knjižne građe u 2016. 
 

Broj nabavljenih knjiga u 2016. godini: 1063 sveska 

 

a) Otkup Ministarstva + darovi građana: 

224+44 svezaka knjiga 

 

 

b) Kupljene knjige: 

795 svezaka knjiga 
Broj jezika na kojima je nabavljana građa: 3 (hrvatski,engleski i njemački).  

 

 

 

 

c)Prinovljene knjige po strukama u 2016. godini: 

 

Struč.ozn.     Tematsko područje                                           Br.svezaka 

 

0                   Znanost općenito                                                    40                                                   

1                   Filozofija                                                                31                                                                           

2                   Religija                                                                   44                                                           

3                   Društvene znanosti                                                 95                                           

4                   -                                                                               - 

5                   Prirodne znanosti                                                    40                                                                                             

6                   Primjenjene znanosti                                              57                                            

7                   Umjetnost                                                               15                                                            

8                   Znanost o jeziku i književnost                              696                           

9                    Povijest, zemljopis                                                 45                                          

 

                                                                    Ukupno u 2016.  1063 sveska 

 

Zapažanja:  

Ciljana nabava potrebnih knjiga po strukama vodeći se zahtjevima korisnika provodila se je i 

u 2016. godini. 

 

 

5.2. Nabava neknjižne građe građe u 2016. godini: 

 
a) Broj nabavljenih  naslova novina: 3 

 

 

Tijekom 2016. nabavljani su sljedeći naslovi novina:  

 

1.Bjelovarski list 

2.Vatrogasni vjesnik 

3.Uskrsnuće 



 b) broj nabavljanih časopisa (naslova): 17 

 

 

                              

Tijekom 2016. nabavljani su sljedeći naslovi časopisa: 

 

 

1.Meridijani                             8.Unikat                          15.Moja 4 zida 

2.Vjesnik bibliotekara             9.Prvi izbor                      16.Vidi                  

           3.Gloria                                   10.Art  and Decoration     17.Globus 

            4.Moj stan                              11.Teen                                                

5.OK                                      12.Bug                               

6.Moj vrt                                13.Dječji klub                    

7.National Geograpfic            14.Bastel 

 

 

 

Zapažanja: U odnosu na nabavu građe u 2015. godini  smanjen je broj  časopisa i novina 

različitih naslova. 

 

5.3. Broj nabavljenih primjeraka nekonvencionalne (AV) građe-

(CD-i, DVD-i,CD-ROM-ovi) i igračaka u 2016. godini:   
     
a)Donos iz 2015.:  2683 jedinice   neknjižne građe. 

Prinovljeno  kupnjom u 2016. godini:  220 jedinica. 

 

 

Zapažanje:Blago povećanje broja nabavljenih jedinica multimedije u odnosu na 2014.i blago 

povećanje nabavljenih svezaka knjiga u 2015. 

   

 

 

5.4. Zbirke knjižne i neknjižne građe 
 

     U knjižnici je na dan 31.12.2016. g. sveukupno: 36528 sv.  knjiga,  2903 jedinice 

neknjižne građe(DVD-i,CDR-ovi,CD-i,igračke)  

Zavičajna zbirka:  309  sv.knjiga. 

Zapažanje: Nabava AV građe je povećana u odnosu na  2015.  

   

 

 Zavičajna građa se i dalje sakuplja i sređuje. Još uvijek nije sređeno stanje sa fotografijama i 

ostalim dokumentima tako da u ovom trenutku ne raspolažemo sa točnim brojem te vrste 

građe unutar zavičajne zbirke. 

6.ČLANOVI 
Ukupno članova : 614     

Zapažanja: Blago smanjenje broja članova  u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu. 

  

 

 



   7. KORIŠTENJE KNJIŽNICE 

 

a)Broj posjeta knjižnici u 2016.g. (ukupno): 5766 

 

Zapažanje: Nešto  smanjen broj posjeta u odnosu na 2015. 

 

b)Broj pristupnih mjesta za Internet :ukupno 9 

-od toga: 

 6 – korisnici 

 3 – djelatnici 

 

Tjedno korištenje Interneta : oko 15 sati za korisnike. 

 Tjedna otvorenost odjela : 40 sati 

 

 

 

c) POSUDBA građe u 2016. 

 

Broj posuđenih knjiga izvan knjižnice : 11643  svezaka 

 

Broj posuđenih jedinica nekonvenc. građe (CD, CD-ROM-ovi,AV-kasete, igračke) : 1678 

Broj posuđenih jedinica igrački:53  jedinica 

 

Međuknjižna posudba od drugih:  12 svezaka knjiga 

 

Međuknjižna posudba drugima:  8 sv. knjiga 

 

Automatizirana posudba i obrada : potpuno 

 

Zapažanja:Smanjena međuknjižna posudba od drugih knjižnica i drugima u odnosu na 2015. 

      

8.ANKETA: NAJČITANIJE KNJIGE U 2015. GODINI 
 

Najčitanije knjige u 2016.g.( pet autora i pet naslova, ali bez lektirnih naslova): 

1. Najčitanije knjige u 2016.g.( pet autora i pet naslova, ali bez lektirnih naslova): 

 

Odrasli 
 

a) domaći pisci  : 1.Pavličić,P.:Tajno ime  

  2. Tribuson, G.:Sestrica s jezera 

     3. Vujčić,M.: Susjed 

     4. Matko,J.:Služavka 

     5.Ferić,Z..Na obali blizu mora  

 

 b) strani pisci:     1.Hawkins,P.:.Djevojka u vlaku   

   2.Nesbo,J.:Krv na snijegu   

   3. LagercrantzZ, D. :Što nas ne ubije to nas ojača  

   4.Shemilt,J.:Kći  

   5.Hosseini,K.:A planine su odjekivale   



 

Djeca 
 

 a) dječji pisci (hrvatski)      1.Zubović,S.:Nemreš biti pametan   

        2.Babić V.,S.:Krugovi na vodi   

                                             3.Polak,S.:Mali Jan ima plan 

                   4.Primorac,B:Moj brat živi u kompjutoru   

                   5.Pilić,S.Maša i klaun 

 

b) dječji pisci (strani: 1.Kinney,J.:Gregov dnevnik 

        2.Hocking,A. Okrunjena 

                                        3.Pregl,S Srebro iz modre špilje 

        4.Clare, C. Bakrena rukavica 

        5.Walliams, P Banditska bakica 

 

     c) slikovnice:  1.Škrinjarić, S.:Gospođica Neću 

                         2.Škrinjarić,S.:Dječak koji je znao sve 

       3.Amery,H.:Priče s voćne farme 

       4. Siegner, I.:Zmajić Kokos ide u školu   

 

Zapažanje:Vidljivo povećan interes za čitanjem domaćih autora negoli u 2016. 

 

 

Zapažanje:U 2016.najviše posuđivane su slikovnice,zatim djela za djecu hrvatskih pisaca kao 

i stranih pisaca.Što se tiče Odjela za odrasle daleko veći interes je bio za strane autore. 

 

9.KULTURNO-ANIMACIJSKE AKTIVNOSTI 
a) 12.02.2016.- Predstavljanje knjiga Stelle Zavišić i Predraga Babića;20 

prisutnih;popratio Krugoval Garešnica  

 

b)21.03.2016-Izrada uskršnjih ukrasa uz predstavljanje knjiga o Uskrsu sa ciljem 

sudjelovanja na humanitarnom sajmu Uskrs u Garešnici;15 sudionika radionice;popratio 

Krugoval Garešnica 

 

c)06.10.2016.-Predstavljanje projekta -Afrika-možemo zajdno- prof.Dejana Nemčića:32 

nazočnih;popratio Krugoval Garešnica 

 

d)14.10.2016.-Kreativna radionica –izrada straničnika povodom Mjeseca knjige uz priču o 

prvim knjižnicama u svijetu;18 sudionika radionice;popratio Krugoval Garešnica 

 

e)25.10.2016.-Očaravajući svijet gljiva –predstavljanje knjige Matije Josipovića uz 

degustaciju jela od gljiva; 24 nazočnih;popratio Krugoval Garešnica 

 

f)24.10.2016.-Natjecanje u čitanju naglas osnovnih škola-gradska razina;sudionici-18-

djece iz 4 osnovne škole + njihovi mentori i učitelji razredne nastave;popratio Krugoval 

Garešnica 

 

g)12.11.2016.-Kreativna radionica Sovice od filca uz edukativnu pričaonicu-

predstavljanje knjiga o sovama koje knjižnica posjeduje; 13 sudionika radionice;popratio 

Krugoval Garešnica 



 

h)26.11.2016 -Kreativna radionica za djecu Božićni ukrasi od perlica uz predstavljanje 

starih božićnih običaja garešničkog kraja kroz knjige iz Zavičajne zbirke; 11 

sudionika;popratio Krugoval Garešnica 

 

i) Božićna radionica za odrasle-Božićni ukrasi od gipsa(voditelj Irena Brleković) uz 

čitanje duhovne poezije Nikole Šopa ; 15 sudionika radionice;popratio Krugoval 

Garešnica 

 

 

Zapažanje:U 2016. znatnije je povećan broj radionica uz koje smo predstavljali i knjige 

tematski vezane.Uz navedeno napravljene su i izložbe, igrale su se društvene igre 

srijedom u 13 sati, uz brojne posjete osnovnoškolaca radilo se timski sa knjižničarima iz 

školskih knjižnica te su održavana uz posjete predavanja o važnosti čitanja....izrađivali su 

se plakati tematski određeni... 

Ističemo Izradu uskršnjih ukrasa sa ciljem prodaje istih u humanitarne svrhe na Uskršnjem 

sajmu održanom u Garešnici. 

 

 
 

       

Zapažanje:Od navedenih manifestacija svakako je najznačajnija «Nacionalno natjecanje u 

čitanju naglas» 

  -ostale aktivnosti vezane su za brojne manje likovne radionice, njih ukupno 10 koje su se  

održavale srijedom i četvrtkom od 12,00-14,00-,rad sa djecom od četvrtog do šestog razreda 

osnovne škole služeći se materijalom od kolaž papira, rižinog papira, salveta, izrada book 

markera,oslikavanje staklenki bojama za staklo... 

Suradnja sa učiteljima i školskim knjižničarima je bila zadovoljavajuća. 

.Moramo spomenuti i grupne posjete djece iz osnovnih škola i vrtića tijekom cijele godine. 

 

   Ostala zapažanja: 

  

-suradnja s drugim ustanovama i udrugama 

 

Surađujemo sa osnovnom i srednjom školom u Garešnici,osnovnim školama u mjestima 

Berek,Trnovitički Popovac,Velika Trnovitica,Hercegovac Dječjim vrtićem Maslačak, 

Gradskim društvom Crveni križ, Maticom hrvatskom, svim knjižnicama u BBŽ-i,sa 

knjižnicama grada Zagreba, NSK,knjižnicama u Koprivnici,Križevcima,Varaždinu...i 

drugim knjižnicama(Bjelova,Kutina,Split,Novska,Virovitica,Sisak...) 

 

 

 

10. REVIZIJA I OTPIS 

U 2016. godini su se sa polica povlačili određeni naslovi koji zbog amortiziranosti nisu više 

za upotrebu pa će se isto nastaviti i u 2016. godini. Ovo se posebno odnosi na Odjel za 

odrasle.Otpis građe nije izvršen računalno u 2016. Zadnja revizija je napravljena 2011., a po 

rokovima za reviziju  moramo je i napraviti u 2017. 

            

 



11.RAD UPRAVNOG VIJEĆA 
Upravno vijeće je redovito prema iskazanim potrebama održavalo svoje sjednice 

tijekom godine i donosilo odluke sukladno Statutu knjižnice i u skladu sa Zakonom o 

knjižnicama te Zakonu o radu,a taj rad će se nastaviti i ubuduće. 

12. Problemi  u djelatnosti knjižnice 

-Nedostatan  i nefunkcionalan prostor u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici «Đuro Sudeta» 

 nedostatna zaštita građe (svake godine se kupuje materijal za zaštitu, ali to još uvijek nije 

dovoljno) 

-Nedostatna komunikacijska i informacijska infrastruktura i oprema 

      -   Premali broj korisnika u odnosu na broj stanovnika  

      -   Nedovoljan broj djelatnika 

 

13. Ciljevi koji se žele postići : 

-Jednake mogućnosti za sve građane grada Garešnice u korištenju  pristupa znanju i 

informacijama  

-Ulaganje u razvoj knjižnice  

-Osiguravanje uvjeta za nabavu svih vrsta knjižnične građe  

-Analiza i vrednovanje dijela građe (zavičajne zbirke) i njezina zaštita (fizički i digitalizacija 

iste)Ovo se posebno odnosi na dio zavičajne građe : hemeroteku koju  se počelo sređivati prije 

godinu dana, a ono što slijedi u narednim godinama je njena digitalizacija i to ne samo 

hemeroteke već i ostalih zbirki iz zavičajne građe (zbirka razglednica, zbirka pozivnica, 

zbirka plakata...)  

-Podizanje razina svih vrsta pismenosti (razni projekti poput kluba umirovljenika/čitatelja za 

bolje danas i sutra...) 

- Promicanje čitanja (klub čitatelja mladih, klub čitatelja odraslih...) 

- Provođenje sustavnih istraživanja potreba korisnika (razne ankete o potrebama, zahtjevima, 

primjedbe, pohvale...) 

  - Kontinuirano i sustavno obrazovanje knjižničnih djelatnika ( odlazak na sve stručne 

skupove i na edukacije za knjižničare, redovito praćenje novosti iz područja knjižničarstva...) 

- Provođenje međuknjižnične suradnje (kao i do sada i u buduće nastavak jedne lijepe 

suradnje sa drugim knjižnicama)  

- Primjena postojećeg Zakona o knjižnicama i  revizija postojećih akata knjižnice u smislu  

provedivosti te u skladu s novim potrebama sukladno Zakonu.  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



14. ZAKLJUČAK:  

U 2016. godini izvršena je obrada svih svezaka nabavljenih knjiga kao i jedinica AV 

građe. U odnosu na 2015. godinu nabavljeno je više svezaka knjiga, i više jedinica AV građe. 

Nabavljeni su i graničnici za dodatan smještaj građe na policama.Za zaštitu knjižne građe 

kupovala se je tijekom godine zaštitna folija. 

Sve novonabavljene knjige nisu zaštićene prijanjajućom folijom kao dosadašnjih 

godina.Zaštićivali smo samo one najskuplje i najvrjednije.Nabava graničnika i sredstava za 

zaštitu i popravak knjiga nastavit će se i tijekom 2017. godine. 

 Plan je da se u 2017. godini kao i prijašnjih godina pojača nabava iz područja 

književnosti (svjetske i domaće) na Odjelu za odrasle i na Odjelu za djecu.  

Isto se ponavlja već godinama, ali ta je skupina najtraženija.Zbog nedostatka prostora već se 

je u 2014. i 2015. godini prišlo preslagivanju knjižne građe u skupine prema UDK.  

Otpis knjiga kao i jedinica multimedije  očekuje nas  u 2017. godini.Moramo pojačati nabavu 

dječjih časopisa i knjiga za predškolsku djecu u 2017. kao i nabavu multimedije. 

I u 2017. godini moraju se nabaviti nove police na Odjelu za djecu koje će biti 

namjenske za AV građu bez obzira što je dio nabavljen u 2015.i u 2016. godini. 

To slaganje zahtjeva vremenski period pa će se tako nastaviti i u 2017.Također se je 

prišlo resigniranju cjelokupne građe na Odjelu za odrasle prije dvije godine ali je to proces 

koji traje pa je nastavljen i u 2016.,a nastavlja se taj zadatak i u 2017. 

Formirali smo i zasebne zbirke još prijašnjih godina koje su trenutno smještene na 

tavanski prostor jer su dio zaštićenog fonda.One su još uvijek nesređene budući da su samo 

izdvojene.Skladište br.1 u prizemlju pretvorili smo u dio Odjela za odrasle još u 

2013.Posjeduje tri velike skupine-pjesništvo,religiju i društvene znanosti. 

 Još od  2014. godini zbog teške financijske situacije od strane Županije naša knjižnica, kao ni 

okolne knjižnice, nije dobila očekivana sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe te 

računalne opreme.Potrebno je u 2017. godini pojačati broj manifestacija.Također je potrebno 

raditi na još većoj suradnji sa dječjim vrtićem i školama iako je suradnja zadovoljavajuća. 

Djelatnici knjižnice nastavljaju sa uobičajenim sakupljanjem vrijednih materijala za 

Zavičajnu  zbirku.  

U 2015. godini konačno smo se prezentirati putem vlastite web stranice iako je to bilo 

najavljivano još u 2014. godini,ali zbog nedostatka djelatnika neke poslove jednostavno 

nismo bili u mogućnosti izrealizirati. 

U 2016. godini nabavljena su dva računala za potrebe knjižnice.U 2017. potrebno je 

nabaviti još dva za potrebe korisnika zbog dotrajalosti postojećih.Obrada arhivske građe tek 

slijedi.Također je na Odjelu za djecu potrebno u 2017. nabaviti još boksića za slikovnice za 

odlaganje knjižne građe, obzirom da za  police tamo nema dovoljno  mjesta.  

Počevši od 2009. godine namjera je bila da se priđe izradi Izvedbenog projekta za 

preuređenje i proširenje knjižnice, ali zbog nedostatka financijskih sredstava to nije bilo 

izvedivo.U 2016. godini održan je jedan sastanak u prosincu vezano za projekt. 

Ukoliko ne dođe do izrade projekta knjižnicu bi trebalo: 

-okrečiti 

-postaviti zastore na Studijskom odjelu na krovnim prozorima 

-popraviti stolariju na prozorima prema dvorištu  

-zamjeniti stare zavjese trakastim zavjesama u donjem djelu knjižnice 

-imamo neiskorišten tavanski prostor od 70-tak kvadrata koji je neuređen-ukoliko se  ne 

napravi projekt trebalo bi razmišljati o uređenju tog dijela prostora i nabavi polica za taj dio 

Što se tiče stručnog osposobljavanja knjižničara u 2017. plan je da objavimo natječaj za 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na godinu dana. 

2016. godina je iza nas.Idemo dalje.Jedina smo knjižnica u BBŽ-i koja nije obnovljena. 



Ponavljam kao i prošle godine u Izvješću za 2015.želja nam je da naša gradska knjižnica bude 

ugodno mjesto za rad,učenje, organizaciju animatorskog rada s djecom predškolskog i 

školskog uzrasta, da još više surađujemo s  kulturnim i drugim ustanovama u lokalnoj sredini 

i izvan nje, da organiziramo više književnih susreta, izložbi, radionica...da imamo više 

korisnika i da se naprave svi potrebni uvjeti da naša stara gradska ustanova, koja datira iz 30-

tih godina 20. stoljeća, poprimi novi izgled koji će zadržati «stari izgled» u «novom ruhu» te 

privući nove korisnike koji će imati želju doći u novi prostor i služiti se knjižnim fondom od 

preko 30000 svezaka. 

 

U Garešnici, 20.02.2017. 

Klasa: Klasa: 612-04/17-01/01 

Urbroj: 2123/01-06-17- 01                             

                                                                            Ravnatelj:  

 

                                                                   Maja Dizdarević,dipl.knjižničar 

 

U prilogu: Materijal o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu 

 

 

 


