
 

 

 

 

 

 

 

 
Vinkovci, 30. studenoga  2016. godine 

 
 
 
 

PROGRAM  RADA  GRADSKE KNJIŽNICE  I  ČITAONICE  VINKOVCI  U  2017.  

GODINI 

 

 

 

 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je okupljalište svih dobnih i obrazovnih 

skupina građana i pojedinaca Grada Vinkovaca i okolice. Mjesto na kojem svatko 

može pronaći potrebne izvore za stjecanje novih znanja i vještina te prostor za 

susrete sa suradnicima i prijateljima. Razvija čitateljske navike i sve vidove 

pismenosti jer je čitanje nezamjenjiv put stjecanja znanja i osobnog razvoja. 

 Vinkovačka knjižnica ima i funkciju središnje županijske matične knjižnice za 

narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije. Nositelj je razvoja 

knjižničarstva u našoj županiji u kojoj ima osnovanih 12 narodnih (8 samostalnih i 4 

ogranka) te 70 školskih, od kojih je 55 osnovnoškolskih i 14 srednjoškolskih knjižnica. 

U sastavu Knjižnice djeluje županijski Bibliobus s misijom Knjiga na vašem pragu. 

Ima stajališta u 15 općina naše Županije. Knjižnica ima i ogranak - Narodnu knjiižnicu 

i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar  koju financira Općina Nuštar. Knjižničari se trude 

pružati kvalitetne temeljne usluge. 

 Narodne knjižnice i usluge koje pružaju predstavljaju dugoročnu investiciju za 

dobrobit zajednice i stoga ih treba odgovarajuće financirati, kako bi bile dostupne 

svima.  

 U 2017. godini planiramo: 

     -     nabavljati  knjižničnu (knjižnu i neknjižnu) građu na raznim vrstama medija i na  

           različitim jezicima iz svih oblasti ljudskog znanja  za vinkovačku Knjižnicu, za  

           Bibliobus i za Ogranak Nuštar,  
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− nabaviti izložbene vitrine za hodnik, 

− pripremati statističke pokazatelje i analizu istih, kako za prošlu tako i u tekućoj    

           godini,  

− katalogizirati, klasificirati, predmetno označavati i obraditi te kodirati novu 

građu, darovanu građu i otkup Ministarstva kulture RH,  

− uparivati i dalje podatke u programu ADU, 

− raditi redakturu lokalne baze podataka tijekom cijele godine,  

− izvršiti obveznu Reviziju i otpis knjižnične građe prema Pravilniku za reviziju i 

otpis knjižnične građe, 

− izvršiti obvezu nabave knjižnične građe za doznačena sredstva Ministarstva 

kulture za Narodnu knjižnicu u Gunji, 

− vršiti stručni nadzor u narodnim i školskim knjižnicama Vukovarsko - srijemske 

županije, 

− pripremati se za prijave na Poziv za javne potrebe u kulturi Grada Vinkovaca, 

Vukovarsko – srijemske županije te Ministarstva kulture RH za 2018. godinu. 

          I u 2017. godini planiramo tiskati Godišnje izvješće o radu Knjižnice u 2016.  

           godini te informacijske, promotivne i radne materijale – letke, bookmarkere i sl. 

 Planirani kulturni i obrazovni sadržaji u 2017. godini: 

− pripremati radio emisije za Radio Vinkovce: Vrijeme je za knjigu -  svakog  

      utorka u 13 sati i Vi, mi i knjiga – svakog prvog četvrtka u mjesecu u 16,30 sati  

      i pripremati top liste najčitanijih knjiga i peporuka za čitatelje i čitanje, 

− obilježiti Međunarodni dan dječje knjige, 2. travnja 2017. godine, 

− organizirati program za Noć knjige, 23. travnja 2017. godine, 

− obilježiti Dan Grada Vinkovaca, 20. srpnja 2017. godine, 

− obilježavanje tradicionalnih manifestacija: Vinkovačke jeseni (gostovanje 

 zavičajnih pisaca, predavanja, izložbe…), Advent u Vinkovcima i sl., 

− programi za Mjesec hrvatske knjige 2017. godine (15. listopada – 15  

     studenoga): 

 besplatan upis prvih razreda sedam osnovnih škola u Gradu i u mjestima  

                  gdje  Bibliobus ima stajalište, 



 Nacionalni kviz za poticanje čitanja, 

 Nacionalno natjecanje u čitanju naglas,  

 Posjet Interliberu, zatim 

-   organizirati promocije i predstavljanja novih naslova knjiga za djecu i  

    odrasle  te susrete s piscima,  

- organizirati tematska multimedijalna predavanja, tribine i susrete za korisnike, 

- postavljati tematske izložbe knjižnične građe, 

- disleksija kao izazov u radu knjižničara u relaciji korisnik – knjižnična građa – 

knjižničar (iskustva knjižničnih djelatnika u školskim i dr. knjižnicama), 

- biblioterapija – pomoć u razvoju mašte, kreativnosti i samopouzdanja, 

− provoditi organizirane računalne radionice za osobe treće životne dobi, 

− organizirati rad s invalidnim osobama – osobama s posebnim potrebama, 

− organizirati svakodnevno odgojno-obrazovni rad  u Dječjoj knjižnici mira za djecu 

predškolske dobi koja nisu obuhvaćena vrtićima te Vesele subote za 

osnovnoškolce i kreativne radionice.  

− organizirati provođenje slobodnog vremena djece i mladih u Knjižnicii za vrijeme 

školskih praznika – zima i ljeto u Knjižnici, čitanje i razgovor o pročitanom, lektira 

na drugačiji način, kvizovi, projekcije filmova, računalne radionice, radionice koje 

osnažuju samopouzdanje i sl. 

− proglašenje najčitatelja i dodjela nagrada, 

− obilježavati značajne datume  i blagdane kroz godinu, 

− sudjelovati u nacionalnom projektu "Pitajte knjižničare", 

− nastaviti suradnju s CARNET-om - Hrvatskom akademskom istraživačkom 

mrežom, 

− stalna edukacija knjižničara: sudjelovati na važnim stručnim skupovima u zemlji i 

inozemstvu; Skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema; 11. Dani 

narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, predavanja, stručni skupovi i okrugli 

stolovi sekcija i komisija Hrvatskoga knjižničarskog društva, npr.: Komisije za 

narodne knjižnice, Komisije za čitanje, Komisije za knjižnične usluge za djecu i 

mladež, Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, Komisije 

za pokretne knjižnice, Komisije za školske knjižnice i sl.; 
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− sudjelovati na tečajevima Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri 

NSK u Zagrebu; 

− organizirati radne posjete knjižnicama RH i u inozemstvu, nastaviti suradnju s 

narodnom knjižnicom u Subotici; 

− aktivno sudjelovati na godišnjim sastancima ravnatelja županijskih matičnih 

knjižnica RH, sastancima u Ministarstvu kulture RH i sl. 

− organizirati najmanje 4 licencirana tečaja/radionice u središnjoj matičnoj  

Knjižnici u Vinkovcima kroz suradnju s Centrom za stalno stručno  

usavršavanje knjižničara iz Zagreba.  

 Molimo za razumijevanje što nisu navedeni financijski iznosi planiranih 

programa, budući da je još neizvjesno s koliko ćemo financijskih sredstava 

raspolagati te ćemo se tome prilagoditi.  

 

                                                                                  Ravnateljica: 

                                                                                  Emilija Pezer, prof. 

 

 

 

 
 


