
 

 

 

 

 

 

 

Vinkovci, 27. prosinca 2018. godine 

 

 

 

Plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2019. godinu 

 

 

 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zasniva svoj program rada na Zakonu o 

knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09 ) i Standardima za Narodne knjižnice i 

čitaonice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99) te na Programu javnih potreba u kulturi 

Grada Vinkovaca. Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Vinkovci na temelju rješenja 

Ministarstva kulture  i prosvjete (Kl. oznaka: 023-03/94-01-109, Ur. Broj: 532-03-3/3-

94-04 od 22. veljače 1994. godine.) 

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 djeluj 13 narodnih knjižnica (9 samostalnih i 4 ogranka) te 69 

školskih, od kojih je 55 osnovnoškolskih i 14 srednjoškolskih knjižnica. U sastavu 

Knjižnice djeluje Županijski bibliobus s misijom Knjiga na Vašem pragu. Ukupno ima 

50 stajališta u 13 jedinica lokalne samouprave naše Županije. Knjižnica ima 

podružnicu u Nuštru, ugovorom povjerenu djelatnost – Narodnu knjižnicu i čitaonicu 

sv. Benedikta Nuštar koju financira Općina Nuštar. Narodne knjižnice i usluge koje 

pružaju predstavljaju dugoročnu investiciju za dobrobit zajednice i stoga ih treba 

odgovarajuće financirati, kako bi bile dostupne svima.  

Knjižnična djelatnost obuhvaća: 

- nabavu knjižnične građe 

- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite 

knjižnične građe koja je kulturno dobro 
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- izradu kataloga, biltena, bibliografija i drugih informacijskih pomagala 

-  sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka 

- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema 

njihovim potrebama i zahtjevima 

-  osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija 

-  poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, 

informacijskih pomagala i izvora  

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima 

-  poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

U sastavu Knjižnice organizirani su i ustrojeni sljedeći odjeli, službe i ustrojbene 

jedinice:  

 

1. Služba općih poslova 

2. Posudbeni odjel za odrasle i čitaonica dnevnog tiska 

3. Dječja knjižnica mira – s čitaonicom i igraonicom 

4. Audiovizualni odjel koji se trenutno nalazi u dječjem odjelu 

5. Studijski odjel s čitaonicom  

6. Zavičajna zbirka – Cibaliana i Spomen zbirka Ivana Vanje Radauša 

7.Služba nabave i stručne obrade (klasifikacija, katalogizacija i zaštita 

knjižnične građe) 

8. Služba informatizacije 

9. Županijska matična služba 

10. Županijski bibliobus  

11.Ogranak – Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar (prema 

Ugovoru s Općinom Nuštar) 

12. Grafički odjel 

 

VIZIJA I MISIJA 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci temeljna je javna ustanova lokalne zajednice te 

njezino kulturno, obrazovno i informacijsko središte koje žiteljima grada Vinkovaca i 

Vukovarsko-srijemske županije nastoji kroz svoj rad odgovoriti na potrebe i zahtjeve 



korisnika provođenjem aktivnosti i programa za sve dobne skupine. Sukladno ulozi 

narodnih knjižnica u Europskoj uniji, temeljem dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, 

poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim 

stanovnicima Grada i Županije bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu 

pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću 

suvremenih tehnologija. 

Gradska knjižnica i čitaonica nastoji biti prepoznato kulturno središte grada 

Vinkovaca te ugodno mjesto za igru, rad i druženje. Nastoji omogućiti dostupnost 

svim vrstama informacija o građi koju posjeduje kao i onoj koju ne posjeduje putem 

međuknjižnične posudbe, razvijati sve vrste pismenosti i cjeloživotnog učenja, 

prikupiti, organizirati i davati informacije na korištenje, osigurati pristup internetu i 

novim tehnologijama sukladno potrebama građana te čuvati i promicati lokalnu 

baštinu. 

 

Planirani poslovi redovne djelatnosti u 2019. godini 

 

1. Nabava građe 

Knjižnica građu nabavlja kupnjom, primitkom otkupa knjiga Ministarstva kulture (koji 

će od 2019. godine ići po novom modelu nabave) te darovima i zamjenama. 

Knjižnični fond čine knjižna i neknjižna građa (CD, DVD, CD-ROM, igračke). Planira 

se i nabava periodičnih publikacija, a odabir se prvenstveno oslanja na interese i 

zahtjeve korisnika. Izgradnja knjižničnog fonda temeljna je djelatnost narodne 

knjižnice koja se sustavno planira uzimajući u obzir korisničke potrebe te nacionalne i 

međunarodne smjernice i preporuke. Nabavljat će se knjižnična građa za vinkovačku 

Knjižnicu, podružnicu Nuštar i Bibliobus. 

 

2. Obrada građe 

Tijekom cijele godine radi se u sustavu kooperativne katalogizacije (formalna i 

sadržajna obrada knjižnične građe i klasifikacija u integriranom knjižničnom sustavu 

CROLIST). Planira se raditi redaktura lokalne baze tijekom cijele godine. Obrada 

građe obuhvaća i inventarizaciju, tehničku obradu i barkodiranje građe. 

Sukladno Pravilniku o otpisu i reviziji knjižnične građe planira se provesti godišnji 

otpis fonda po zadanim kriterijima.  

 



3. Matična služba 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci obavlja poslove matične djelatnosti za narodne 

i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije sukladno Zakonu o knjižnicama, 

Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva 

kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog 

knjižničarskog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske 

knjižnice. U 2019. godini planira se:   

- prikupljanje i pregledavanje statističkih podataka za narodne i školske 

knjižnice u 2018. godini u online Sustavu statističkih podataka o knjižnicama 

- pomoć pri osnivanju narodne knjižnice u Gunji 

- stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica 

- praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, njihovog stanja i potreba 

- savjetodavna pomoć knjižnicama s ciljem unaprjeđenja stručnog rada prema 

načelima suvremene knjižnične teorije i prakse 

- savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica 

- edukacija knjižničnih djelatnika 

- sustavan rad na izgradnji mreže knjižnica u svrhu učinkovitog obavljanja 

knjižnične djelatnosti i dr. 

- sudjelovanje na Županijskom stručnom vijeću za stručne suradnike školske 

knjižničare 

- sudjelovanje u Komisiji za narodne knjižnice pri HKD-u 

- organizacijski poslovi vezani za 14. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH i 

8. festival hrvatskih bibliobusa koji će se održati u Rijeci, 7. i 8. lipnja 2019. 

godine 

- sudjelovanje na 31. proljetnoj školi školskih knjižničara RH koja će se održati u 

Dubrovniku 

- sudjelovanje sa stručnim izlaganjem na 12. savjetovanju za narodne knjižnice 

RH 

- organizirati najmanje 2 licencirana tečaja/radionice u središnjoj matičnoj 

Knjižnici u Vinkovcima kroz suradnju s Centrom za stalno stručno 

usavršavanje knjižničara pri NSK  

- pisanje Izvješća o radu u 2019. godini i pisanje Programa rada za 2020. 

godinu Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske 

županije. 



 

Knjižnica će se pripremati za prijave na Poziv za javne potrebe u kulturi Grada 

Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije te Ministarstva kulture RH za 2020. 

godinu te na vrijeme s Gradom i Županijom dogovoriti planirana sredstva za 

prijavljene programe. I u 2019. godini planiramo tiskati Godišnje izvješće o radu 

Knjižnice u 2018. godini te informacijske, promotivne i radne materijale – letke, 

straničnike i sl. Knjižničari će prema potrebama i opisu svoga posla sudjelovati na 

stručnim skupovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, Društva knjižničara 

Slavonije, Baranje i Srijema, Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, 

Udruge knjižnica Konzorcija Crolist. Aktivno će se sudjelovati na godišnjim 

sastancima ravnatelja županijskih matičnih knjižnica RH i sastancima voditelja 

županijskih matičnih službi, sastancima u Ministarstvu kulture RH, sastancima u 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i sl. 

 

 

 

 Planirani kulturni i obrazovni sadržaji u 2019. godini: 

 

- imenovati osobu za programska događanja 

- pripremati radioemisiju za Radio Vinkovce Vi, mi i knjiga (svakog prvog 

četvrtka u mjesecu u 16,30 sati) 

-  pripremati top liste najčitanijih knjiga i preporuka za čitatelje 

- proglasiti najčitatelje i dodijeliti nagrade 

- obilježavati značajne datume  i blagdane kroz godinu 

- obilježiti Dan hrvatske knjige (22. travnja) i Svjetski dan knjige i autorskih 

prava (23. travnja)  

- sudjelovati na Sajmu zdravlja 

- sudjelovati na Rimskim danima 

- organizirati program za Noć knjige (23. travnja) 

- obilježiti Dan grada Vinkovaca (20. srpnja) izložbom 100 godina HNK Cibalije 

u suradnji s udrugom navijača i Klubom 



- obilježiti Međunarodni dan pismenosti (8. rujna)  

- organizirati susrete čitateljskog kluba Book Zone (svakog zadnjeg petka u 

mjesecu) 

- izraditi mjesečni program rada Knjižnice za Turističku zajednicu grada 

Vinkovaca 

- organizirati InBook u drugoj polovici kolovoza u dvorištu Knjižnice 

- zajedno s volenterima čitati korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe 

Vinkovci 

- pripremiti i postaviti 12 tematskih izložaba kroz godinu 

- obilježiti tradicionalne manifestacije: Ljeto u Knjižnici, Vinkovačke jeseni, 

Advent u Vinkovcima, Zima u Knjižnici i sl.  

 

Planirani programi u Mjesecu hrvatske knjige 2019. godine 

- promocije i predstavljanja novih naslova knjiga za djecu i odrasle  te susrete s 

piscima 

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

Bibliobus ima stajališta 

- Nacionalni kviz za poticanje čitanja 

- gradsko, županijsko i nacionalno Natjecanje u čitanju naglas 

- Dan hrvatskih knjižnica (11. studenoga)  

- posjet Interliberu 

- tematska multimedijalna predavanja, tribine i susreti za korisnike 

- ciklus radionica o digitalnoj pismenosti 

- informatičke radionice za treću životnu dob 

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

- Micro:bit radionice 

- radionice za djecu pomoću 3D pritera 

- u okviru kampanje „Čitaj mi“ predloženi smo ispred Hrvatskog čitateljskog 



društva biti domaćin 6. rođendana Kampanje 

- akcija „Iskaznica na dar“ svakom novorođenom djetetu u suradnji s Općom 

županijskom bolnicom Vinkovci 

- kutići za čitanje u stomatološkim ordinacijama u suradnji s Društvom Naša 

djeca Vinkovci 

- izložba rukopisa i djela Joze Ivakića u povodu 85. obljetnice smrti 

- Pub liga 

- kontinuirana digitalizacija „Vinkovačkog lista“ 

- sudjelovanje u nacionalnom projektu „Pitajte knjižničare" 

- svakodnevan odgojno-obrazovni rad u Dječjoj knjižnici mira za djecu 

predškolske dobi koja nisu obuhvaćena vrtićima te Vesele subote za 

osnovnoškolce i kreativne radionice 

- radni posjeti knjižnicama RH i u inozemstvu. 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica: 

                                                                                  Vedrana Lugić, prof.,dipl. knjiž. 

 

 

 

 

 

 


