PROGRAM RADA NARODNE KNJIŽNICE "PETAR
PRERADOVIĆ" ZA 2016. GODINU
1. UVOD
Narodna knjižnica "Petar Preradović" nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje
na korištenje knjižnu građu: konvencionalnu (knjižnu i neknjižnu) i
nekonvencionalnu. Svojom djelatnošću služi poticanju i širenju općeg obrazovanja,
stručnog i znanstvenog rada te zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika grada i
županije. Djelatnost se temelji na Zakonu o knjižnicama kao i podzakonskim
aktima koje donosi Hrvatsko knjižnično vijeće.
Polazeći od navedenih programskih dokumenata Knjižnica će kao nositelj
razvoja cijelog knjižničarskog sustava na ovom području u 2016. godini nastaviti
svoju aktivnost na: nabavljanju knjižnične građe i izgrađivanju fondova hrvatske i
svjetskih književnosti, aktualnih djela znanstvene i stručne literature, kao i zbirki
priručne literature te selektivnog izbora časopisa i informativnih glasila kako bi
zadovoljila potrebe korisnika svih uzrasta, različitih obrazovnih i kulturnih razina,
stručnoj obradi, čuvanju i davanju na korištenje knjižnične građe, razvijanju
informativno-referalne službe i međuknjižnične posudbe, kontinuiranom
pedagoško-animatorskom radu s djecom, počevši od djece predškolskog uzrasta u
suradnji sa školama, kulturnim ustanovama, poduzećima i organizacijama na
poticanju korištenja knjižnične građe i informacija, razvijanju mreže knjižničnih
jedinica na svom području vodeći računa o demografskim i socijalnim čimbenicima
i težeći da knjigu približi pučanstvu u mjestu stanovanja ili radnoj sredini,
promicanju Županijske matične službe neposredno surađujući s Nacionalnom i
sveučilišnom knjižnicom i drugim organizacijama kojima je cilj razvoj
knjižničarstva u državi.
Pored unaprjeđivanja svoje osnovne funkcije, Knjižnica će sustavno
provoditi i druge akcije i programe sa šireg područja kulture, odgoja i obrazovanja,
priređujući reprezentativne, tematske prigodne izložbe knjiga i druge građe te
organizirajući književne susrete, tribine i predavanja.
"Narodna knjižnica kao mjesni prilaz znanju osigurava osnovne uvjete za
učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i
društvenih skupina. Zbirke i službe ne smiju biti izložene bilo kakvom obliku
ideološke, političke ili vjerske cenzure niti trgovačkim pritiscima." - UNESCO-v
Manifest za narodne knjižnice 1995.
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Živimo u vremenu poplave informacija, ubrzane produkcije novih
tehnologija i medija. Nove informacije rađaju se sve brže, ali i sve brže
zastarijevaju. Bjelovarska Knjižnica nastoji i uspijeva pratiti promjene te se
uskladiti sa sve zahtjevnijim potrebama i željama modernog korisnika konkretne
sredine.

2. USTROJSTVO
Svoju djelatnost i funkcije Knjižnica će obavljati u sljedećim odjelima i
službama:
- Informativno-posudbeni odjel za odrasle
- Studijski odjel sa zavičajnom i AV zbirkom
- Čitaonica dnevnog i tjednog tiska
- Dječji odjel s igraonicom i igrotekom
- Bibliobusna služba s 40 stajališta (8 u poduzećima i 32 u selima)
- Područne knjižnice (Nova Rača)
- Služba nabave, stručne i tehničke obrade knjiga
- Knjižni stacionar u Domu umirovljenika
- Županijska matična služba.
U 2016. godini proširit ćemo broj bibliobusnih stajališta te ponuditi
općinama stajališta kao oblik zadovoljavanja potrebe za knjigom i informacijom do
osnivanja stacionarnih područnih knjižnica. Stajališta bibliobusa ćemo ponuditi i
područnim dječjim vrtićima.
3. PROSTOR I OPREMA
Zajedno s uređenom unutrašnjošću zgrade na Šetalištu dr. Ivše Lebovića u
kojoj je smješten Dječji odjel s igraonicom i spremištem na Trgu Stjepana Radića
Knjižnica raspolaže s ukupno 1.450 m2 prostora.
U 2016. godini planiramo obnoviti pročelje i stolariju na matičnoj zgradi na
Trgu Eugena Kvaternika 11, a na Dječjem odjelu zamijeniti dotrajale podne obloge.
Zbog dostignute razine izgrađenosti fondova i zbirki te funkcija koje
obavlja, sadašnji prostorni uvjeti rada postaju prepreka daljnjem razvoju
kvalitete usluga ove Knjižnice. U 2016. godini treba konkretizirati plan o
rješavanju prostornih problema Knjižnice.
Od opreme ćemo obnoviti tri starija računala i povećati broj računala za
korisnike od kojih ćemo najmanje jedno opremiti pomagalima za slijepe i
slabovidne. Također ćemo nabaviti nekoliko dodatnih polica i zatvoreni ormar za
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zavičajnu građu u Studijskom odjelu.
U Dječjem odjelu ćemo dograditi police za igračke i knjige.
31. INFORMATIZACIJA
Kao dio višegodišnjeg programa informatizacije Knjižnice nastavit će se
aktivnosti na potpunoj primjeni METEL WIN programa u knjižničnom poslovanju.
Automatizirat ćemo cirkulaciju građe u Područnoj knjižnica Nova Rača. U modulu
nabave građe oformiti ćemo računalnu datoteku desiderata, ogleda i naručenih
naslova.
U suradnji s tvrtkom Point nastavit ćemo razvijanje projekta U knjižnici do
diplome i dovršiti modul pretraživanja po predmetu i komunikacije između
informatora i korisnika.
Zbog pojave elektronskih knjiga za Knjižnicu ćemo nabaviti nekoliko iPad
(tablet računala) prvenstveno kao platformu za njihovu reprodukciju.
Redizajnirati ćemo web stranice Knjižnice.
4. STRUČNO OSOBLJE
___________________________________________________________
Red Naziv radnog mjesta
Školska sprema
2015.
br.
br.izv.
___________________________________________________________
1.
Rukovoditelj knjižnice
VSS
1
2.
Voditelj Županijske
matične službe
VSS
1
3.
Dipl.knjiž.-informator
VSS
12
4.
Knjižničar-informator
VŠS
1
5.
Pomoćni knjižničar
SSS
4
7.
Rukovoditelj računovodstva
VSS
1
8.
Blagajnik-administrator
SSS
1
9.
Vozač bibliobusa-pom. knjiž. SSS
1
10. Čistačica
NSS
3
________________________________________________________________
UKUPNO:
25
Dežurstvo u čitaonici tiska i neke druge poslove obavljat će studenti, volonteri i
osobe s tjelesnim invaliditetom u okviru prakse STARTUP ”Mogućnosti
zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom” u suradnji sa Udrugom
tjelesnih invalida Bjelovar. Besplatne instrukcije iz matematike, fizike, hrvatskog
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jezika i književnosti i engleskog jezika za učenike viših razreda osnovne škole
vodit će nastavnici i profesori na volonterskoj osnovi.
Stručno obrazovanje i trajna izobrazba knjižničara prijeko su potrebni za
osiguranje primjerenih službi. Knjižničar je djelatni posrednik između građe i
korisnika. Zato ćemo poticati djelatnike na stalno stručno obrazovanje i doživotno
učenje te stjecanje viših zvanja u struci. Također ćemo sudjelovati na stručnim
konferencijama i radionicama kod nas i u inozemstvu.
5. NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE I OBRADA
Knjižnica u svom fondu ima 150.788 svezaka knjiga lijepe književnosti
(hrvatske i svjetske) i stručno-znanstvene literature, 8.401 ploča, kaseta,
videokaseta, CD-a i CD-ROM-ova te 871 kompleta igračaka i 510 grafika i plakata.
Prema standardima u 2016. godini trebalo bi nabaviti (kupnjom, darovima)
200 knjiga na 1.000 stanovnika što bi iznosilo 13.000 novih knjiga. Od toga kupnja
mora iznositi najmanje 100 svezaka na 1.000 stanovnika što bi za područje koje
Knjižnica pokriva iznosilo 6.500 svezaka novih knjiga. U nabavi građe, zbog sve
većih potreba, povećat će se udio sveučilišnih udžbenika i časopisa, pogotovo iz
područja mehatronike i zdravstvene njege. Također će se povećati nabava novih
medija.
Planiramo da struktura novonabavljenih knjiga izgleda:
- 45% znanstvene i priručne literature zbog uloge županijske matične i
jedine znanstvene knjižnice u ovom kraju
- 35% beletristike
- 20% dječje literature
Ostala građa:
- novine, tjednici, revijalni i dječji tisak
- časopisi (stručni i znanstveni)
- igračke i društvene igre
- AV građa

50 naslova
50 naslova
100 kompleta
1000 jedinica

Napominjemo da će se u 2016. godini obnoviti pretplata na najmanje100-ak
naslova novina i časopisa od kojih će po jedan biti na njemačkom i engleskom
jeziku.
Također planiramo ujednačiti UDK skupine i bibliografske opise za neknjižnu
građu. Nastavit ćemo računalnu obradu plakata i obraditi knjige iz zaštićenog
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fonda. Također ćemo nastaviti sadržajnu obradu periodike s naglaskom na
časopisima iz ekonomije i zdravstva i poboljšati mogućnosti njezina pretraživanja.
Svu prinovljenu građu ćemo tehnički i stručno obrađivati, klasificirati po UDK
sustavu i katalogizirati prema jedinstvenim pravilima ISBD-a. i kataložne
listiće prinova i rekatalogiziranog fonda uložiti u matični katalog. U skladu s
izmjenama UDK-a nastavit će se s ispisom novih signatura na starim izdanjima
knjiga.
U tijeku 2016. otpisat ćemo po osnovi dotrajalosti, zatarjelosti zaduženja i
nestalosti knjiga, najviše 3% od ukupnog fonda što iznosi oko 4.500 svezaka.
Na uvez se planira dati 60 naslova časopisa prijašnjih godišta. Redovno će se
popravljati najoštećenije knjige, a sve prinovljene knjige umotat će se u PVC foliju
da bi im se produžio vijek trajanja. Svaka jedinica građe će se zaštititi od krađe.
6. KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE
Pravo korištenja usluga Knjižnice imaju svi stalni i privremeni stanovnici
grada i susjednih općina pod istim uvjetima. Sve dobne skupine moraju naći građu
za svoje potrebe, a radno vrijeme treba biti dovoljno dugo i prikladno.
U 2016. predviđamo:
- broj učlanjenih korisnika
- broj korisnika usluga (posjeta)
- broj posuđenih knjiga i periodike
- broj posuđene AV građe
- broj posuđenih igračaka

6.000
200.000
300.000
10.000
1.000

Budući da se Bjelovar razvija kao veleučilišni grad, boljom ponudom
literature nastojat će se proširiti broj korisnika studenata mehatronike, sestrinstva i
ekonomije.
U skladu s uputama Ministarstva kulture Knjižnica će nastaviti s praćenjem
posudbe radi provođenja prava naknade za javnu posudbu hrvatskim autorima,
prevoditeljima i ilustratorima. Prikupljene podatke slat ćemo u Nacionalnu i
sveučilišnu knjižnica koja je zadužena za tehničku koordinaciju obrade tih
podataka.
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7. INFORMACIJSKA SLUŽBA
Ova služba ima posebnu važnost kod organizacije posudbe i korištenja
knjižnične građe. Krajnji cilj joj je informiranje korisnika ne samo na osnovi
vlastitog fonda, već i na temelju fondova drugih knjižnica umreženih u knjižnični
sustav, što znači da korisnik može dobiti informaciju bez obzira gdje je ona
pohranjena. Ponudit ćemo daljnje razvijanje projekta Pitaj knjižničare kao
zajedničke web informacijske referalne službe više županijskih i gradskih narodnih
knjižnica u Hrvatskoj. Cilj nam je besplatno odgovarati na upite svih korisnika bez
obzira da li su naši stvarni članovi ili nisu. Svrha je također omogućiti svim
građanima pristup i sudjelovanje u informacijskom društvu, razvijajući
informacijsku infrastrukturu, s brigom za mlade, građane s posebnim potrebama,
starije građane i građane slabijeg imovnog stanja. U tom smislu nastavit ćemo
razvijati usluge i knjižnične programe za slijepe i slabovidne koje smo započeli u
2014. godini. Drugi projekt u kojem ćemo participirati je WEB portal narodnih
knjižnica u Republici Hrvatskoj kao dio mjera provedbe Nacrta strategije razvoja
narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Za potrebe ovog projekta planiraju se
koristiti kapaciteti CARNET-a. Knjižnica će i dalje nuditi besplatno korištenje
EBSCO baza kao elektronički referentnih baza podataka.
U okviru službe knjižničari-informatori davat će korisnicima sljedeće
informacije:
a)
faktografske informacije o činjenicama
b)
bibliografske informacije na temelju vlastite knjižnične građe
(popisi literature o pojedinim temama, bilteni prinovljenih
knjiga, specijalne bibliografije)
c)
referalne informacije upućivanjem na druge izvore informacija.
d) davanje nove usluge ” digitalizacije na zahtjev ” izravno korisnicima na
osobno računalo dokumenata ( građe ) manjeg obujma.
Osim toga Knjižnica će:
 Organizacijom posjeta Knjižnici pojedinačnih i skupnih redovito upućivati
korisnike o načinu izravnog služenja svim fondovima te na korištenje kataloga i
snalaženje u Studijskom odjelu,
 povremeno organizirati predstavljanje usluga Knjižnice u bjelovarskim
osnovnim i srednjim školama te na Visokoj tehničkoj školi i Zdravstvenom
učilištu u Bjelovaru,
 izradit će 3.500 bibliografskih i referalnih informacija uključujući i tematske
popise literature iz raznih područja znanosti za studijski i istraživački rad svojih
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korisnika te pružiti 10.000 faktografskih informacija na najrazličitije upite
korisnika,
organizirati programe edukacije korisnika svih dobi za korištenje interneta i CDROM-ova te razvijanje obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti (SOS
knjižničar) ,
omogućiti jednom tjedno besplatno pretraživanje interneta za nezaposlene s
perspektivom da internet bude stalno besplatan za sve korisnike,
izradit će 16 biltena prinovljenih knjiga i časopisa (4 OZO, 6 STU, 6 DO) s
anotacijama, te bilten novih DVD-a, CD-a, CD-ROM-ova i igračaka,
stalno će se ažurirati bibliografska baza podataka Zavičajne zbirke Bjelovarana
na internetskim stranicama Knjižnice, a najznačajnije publikacije prema
mogućnostima nastaviti digitalizirati ( Bjelovarski list od 1949. do1992.,
bjelovarske novine iz Domovinskog rata: BjeloWarac, 55, Vihor i Skrbnik,
Bjelovarska pozornica: list Narodnog kazališta Bjelovar od 1952. do 1955.,
Godišnji izvještaji Gimnazije u Bjelovaru do 1946. g. ),
redovito popunjavati hemeroteku (tematske mape s izrescima iz dnevnog i
tjednog tiska),
organizirati obavijesni pano o događanjima u Bjelovaru te osigurati pristup
građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici (servisne,
turističke, rekreacijske, zapošljavanje, socijalna skrb i pomoć itd),
međuknjižničnom posudbom pribavljat će za svoje korisnike knjige i
informacije iz drugih knjižnica, a isto tako će korisnicima drugih knjižnica na
području Bjelovarsko-bilogorske županije i šire davati na korištenje svoje knjige
i drugu građu,
preko Bjelovarca i drugih lokalnih glasila, Bjelovarsko-bilogorskog radija,
Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, dopisništva HRT-a i lokalnih televizija redovito
će se davati informacije o najnovijim knjigama u Knjižnici i o svim važnijim
aktivnostima iz njezina rada,
provesti anketiranje o zadovoljstvu i novim potrebama korisnika,
razvijati blog Posudbenog odjela za odrasle,
korisnicima omogućiti pretraživanje kataloga Knjižnice putem pametnog
telefona.

8. PEDAGOŠKO-ANIMATORSKI RAD S DJECOM
Dječji odjel će nastaviti dosadašnjim programima obogaćujući ih raznolikim
oblicima rada s djecom, članovima Knjižnice: od igraonice i igroteke za najmlađe,
da bi im se igrom i razonodom olakšali prvi koraci do slikovnice i knjige, do
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stalnih, povremenih i prigodnih aktivnosti za djecu osnovnih škola.
U prostoru Dječjeg odjela u 2016. godini nastavit će se, uz stručno i
pedagoško vodstvo, pratiti i razvijati kreativne i stvaralačke sposobnosti najmlađih
koji će se svakodnevno skupljati na aktivnostima:
 pričanja i ilustriranja priča (uz slikovnice, CD-e, audiokasete videokasete),
 projekcije dječjih filmova i crtića,
 skupne i individualne igre igračkama (obrazovnim, motoričkim, konstruktivnim,
imitativnim, društvenim),
 pokretnih, didaktičih, stvaralačkih, dramskih, glazbenih i govornih igara,
 druženja djece i roditelja u tematskim radionicama,
 predavanja i radionice za roditelje,
 Bjelovarsko ljeto s knjigama – čitanje na glas u sklopu Bjelovarskog kulturnog
ljeta,
 MARATON ČITANJA- povodom Međunarodnog dana pismenosti,
 igraonica za bebe i igraonica + za djecu s teškoćama u razvoju,
 engleske igraonice za predškolce,
 besplatno članstvo za bebe do godine dana u suradnji s rodilištem Opće bolnice
Bjelovar,
 predstavljanja svog zanimanja Roditelj u gostima,
 Igrom do čitanja- program namijenjen djeci pred polazak u školu,
 Hrvatski znakovni jezik – projekt namijenjen djeci, roditeljima i učiteljima u
suradnji s Hrvatskim savezom osoba oštećenog sluha i Hrvatskom udrugom
gluhoslijepih osoba Dodir,,
 Čitaj mi! - nastavak nacionalne kampanje čitanja djeci od najranije dobi,
 Ciklus Znanost djeci.

Imat ćemo 500 susreta u stalnoj prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj igraonici i
750 sati neposrednog rada s djecom uz 5.000 posjeta djece ili uz prosječno
prisustvo 20-30 djece u skupini.
U Dječjem odjelu Opće bolnice Bjelovar dvaput tjedno će se organizirati
igraonica kao i u Područnoj knjižnici Nova Rača.
Pored toga, za stariju djecu-učenike osnovnih škola organizirat će se:
 skupne posjete Upoznajmo knjižnicu uz kratke prigodne programe i
Knjižnica u gostima ( odlazak u škole i vrtiće s ciljem upoznavanja djece
s našim uslugama),
 GUTAČI KNJIGA – dječji čitateljski klub,
 TRAGAČI I KNJIŠKI FRIKOVI – dječji čitateljski blogovi za djecu i
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mlade koja vole čitati u suradnji s gradskim knjižnicama u Zadru i Rijeci,
Abeceda učenja za djecu s poteškoćama u učenju,
Roditeljski sastanak u Knjižnici,
nacionalni kviz za poticanje čitanja (rujan, listopad),
PLANET INTERNET – pretraživanje interneta za učenje i zabavu,
LEKTIRA KROZ IGRU za učenike nižih razreda osnovnih škola u
dogovoru s učiteljicama,
natjecanje u znanju (povodom Europskog tjedna knjige – Poznavanje
dječje književnosti, Mjeseca hrvatske knjige, Međunarodnog dana dječje
knjige itd.),
literarne i likovne radionice na temu Valentinova, maškara, Uskrsa, Sv.
Nikole, Božića, Dana planeta Zemlja, Dana prava čovjeka, Dana djeteta,
Dana grada Bjelovara, Majčinog dana, Dana obitelji, Dana državnosti,
Dana starijih osoba itd.,
pomoć pri učenju matematike i drugih predmeta,
Vesela škola čitanja – radionica čitanja priča s naglaskom na djecu s
teškoćama u čitanju,
Čituljkovi novinari,
Krea(k)tivci – radionice za sve korisnike Dječjeg odjela posebno za djecu
nižih razreda,
BOOK FUN CLUB – radionice, debate, tribine, kvizovi, slušaonice i
pričaonice za djecu i one malo starije,
Djeca djeci - program povodom Međunarodnog dana dječjeg kazališta,
Tjedan kulturne raznolikosti,
PRIČOPRIČALICE za djecu od 6 do 10 godina,
UBERI PRIČU – zabavni program za poticanje čitanja u suradnji s
izdavačkom kućom Mala zvona ,
Dječji tjedan i uključivanje Dječjeg odjela u festival zabave i druženja
ZID i Praznici u knjižnici,
KUTIĆ STOP DOSADA – igraonica za školsku djecu,
Tell me more – čitanje priča i bajki na engleskom jeziku,
Đaci prvaci u knjižnici u Mjesecu hrvatske knjige,
Knjigraonica – za školsku djecu,
Noć knjige i Mjesec hrvatske knjige,
Tržnica knjiga uz Europski tjedan knjige,
Čitam, dam, sretan sam uz Međunarodni dan darivanja knjiga
100 godina Priča iz davnina povodom obljetnice prvog izdanja,
Natjecanje u čitanju na glas,
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 BIG 6 – poduka informatičke pismenosti u šest koraka.
Ove aktivnosti provodit će se s ciljem stvaranja i razvijanja čitalačkih navika
djece, širenja kruga korisnika i podržavanja općeg kulturnog standarda, poticanja
mašte i kreativnosti djece i mladih ljudi te promicanja svijesti o kulturnom
nasljeđu, uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija. U mnogima
od njih sudjelovat će volonteri i vanjski suradnici – eksperti za pojedina stručna
područja.

9. IZLOŽBE, KNJIŽEVNE VEČERI, SUSRETI, PROMOCIJE,
PREDAVANJA
Kao kulturno središte grada i županije Knjižnica će u svom prostoru i na
drugim adekvatnim mjestima okupljati sve strukture građana s različitim kulturnim
potrebama da bi ih upoznale sa sadašnjim i prošlim dostignućima ljudskog znanja i
kulture uopće. Mnoga okupljanja i programi u 2016. godini bit će posvećeni 260.
obljetnici grada Bjelovara.
U prostorima Knjižnice bit će postavljeno 80 manjih tematskih i prigodnih
izložbi knjiga i druge dokumentarne građe (50 u OZO i Studijskoj čitaonici, 30 u
DO) kojima će se obilježiti svi značajni datumi i događaji iz našeg društvenog
života i povijesti kao i značajne obljetnice književnika i drugih znamenitih i
zaslužnih ljudi.
Tijekom godine organizirat će se nekoliko većih reprezentativnih izložbi
knjiga i druge građe: Shakespeare – 400 godina smrti, Bjelovarsko nakladništvo u
2015. godini, Bjelovarsko tiskarstvo do 1940.godine, Najljepši primjerci iz
Zaštićenog fonda, Kroz Južnu Ameriku – izložba fotografija Marine Kelava, ( iz
ciklusa Grad i njegovi ljudi), U knjižnici do diplome - izložba diplomskih i
magistarskih radova te doktorskih disertacija izrađenih na temelju građe Studijskog
odjela u 2015. godini itd.
U suradnji s hrvatskim nakladnicima priredit će se sljedeće književne večeri,
predavanja i promocije: Maja Hrgović, Anita Šupe, Marina Vujčić, Irena Paulus,
Sanja Cesar, Nataša Bijelić, Pavao Pavličić, Aleksandar Dragaš, Franjo Janeš,
Tomislav Zajec, Ivo Goldstein, Tonko Maroević, Tvrtko Jakovina, ciklus Grad i
njegovi ljudi - susreti s poznatim Bjelovarčanima iz područja znanosti, umjetnosti i
drugih područja, filmske večeri ekraniziranih romana uz obljetnice književnika,
kviz i tematski nastavni sati u knjižnici za srednjoškolce i osmoškolce (npr. Učim o
zavičaju uz Zavičajnu zbirku Bjelovariana), Bjelovar čita pod lipom u lipnju –
javno čitanje korisnika Knjižnice u bjelovarskim parkovima, Danas je vaš
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knjižničar….( poznata osoba posuđuje i preporučuje knjige korisnicima npr. na Dan
knjižnice ili u vrijeme BOK – festa), Feedback - kutak za korisnike kojeg bi, kao
reakcija na pročitano, kreirali sami korisnici pisanjem poruka, dojmova, mudrih
izreka, citata, poslovica, šala itd u suradnji s čitateljskim klubovima Mame i kluba
ljubitelja znanstvene fantastike Citadela, program Spoj na slijepo s knjigom i
glazbeno-poetska večer povodom Valentinova, susreti s bjelovarskim pjesnicima i
prozaistima u Noći knjige ili Mjesecu hrvatske knjige), promocija i koncert
povodom izlaska nekog od recentnih CD-a klasične, rock ili jazz glazbe, nastavak
ciklusa predavanja Znanost svima, itd…
Za dječji uzrast bit će također organizirano nekoliko književnih susreta te
susreta s ilustratorima ili autorima stripova kao što su: Jelena Radan, Jasminka
Tihi-Stepanić, Miro Gavran, Sanja Polak, Dragana Grozdanić, Melita Kraus, Sanja
Lovrenčić te predavanja Zeko želi spavati (djeluje li slikovnica), Storytelling,
okrugli stol o Ivani Brlić Mažuranić, Grad uz Dan grada Bjelovara, Disleksija uz
Tjedan disleksije itd. Postavit će se i nekoliko većih izložbi uz prigodni program:
Željeznica, Glavni junak – mačka, Svjetske građevine, Tanjine razglednice,
Umjetnik to sam ja, More dobrih kniga, Grad, Čarobne mahunarke, Poznate
svjetske knjižnice, Adventski kalendar božićnih priča itd.
Organizirat će se kazališne predstave za djecu, Knjiga za knjigu – razmjena i
prodaja knjiga te susreti s književnicima – dobitnicima nagrada Mato Lovrak, I. B.
Mažuranić i Grigor Vitez.
Neki od ovih programa bit će organizirani u Područnoj knjižnici Nova Rača i
osnovnim školama Bjelovara i okolice. U Novoj Rači će se organizirati i drugi
kulturni sadržaji kao što su kazališne predstave, koncerti, izložbe i sl.
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10. ŽUPANIJSKA MATIČNA SLUŽBA
Županijska matična služba koja djeluje pri Narodnoj knjižnici “Petar
Preradović” u Bjelovaru u skladu s Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u
RH (NN 43/01) planira svoj rad u 2016. godini po sljedećim elementima:
Temeljni poslovi
Neposrednim uvidom nadzirat ćemo i pomagati stručni rad narodnih i
školskih knjižnica. Cilj nam je stručno uređenje te jedinstveno poslovanje svih
knjižnica u skladu sa standardima. Rad s korisnicima, zadovoljavanju njihovih
potreba, naglašavajući pritom rad s djecom te rad s korisnicima s posebnim
potrebama posebno ćemo pratiti i na propuste knjižnicama ukazivati. O svim našim
zapažanjima bit će na vrijeme upoznata nadležna i stručna tijela: Ministarstvo
kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalna i sveučilišna
knjižnica te županije i osnivači knjižnica.
Izgradnja zbirki zahtjevan je posao u radu svake knjižnice. Uz temeljnu
zbirku knjiga (beletristika, stručna i dječja knjiga), koja je i najveća, Matična služba
će u skladu sa standardima zahtijevati od knjižnica da istodobno izgrađuju i ostale
zbirke: periodike, multimedijalne građe, zbirku zaštićenih (vrijednih knjiga) te
zavičajnu zbirku kao dio cjelovite povijesti.
Koordinacijom rada knjižnica povećava se njihova učinkovitost različitim
oblicima suradnje. Uz klasičnu međuknjižničnu posudbu nastojat ćemo sve više
razvijati mrežne oblike suradnje online kao što je pretraživanje baze matične
knjižnice i preuzimanje gotovih zapisa iz njezine baze.
Sa standardološkim određenjima veličine i izgleda prostora i dalje ćemo
upoznavati osnivače knjižnica, ali i same knjižničare. U sljedećoj 2016. svu pažnju
ćemo posvetiti nastavku izrade projektne dokumentacije za preuređenje i
opremanje narodne knjižnice u Garešnici ( izvedbeni nacrt i natječaj ).
Stručnom usavršavanju knjižničnog osoblja i u narednoj godini Matična
će služba pridavati posebno značenje. Na vrijeme svi će biti upoznati sa svim
stručnim skupovima što se održavaju u Hrvatskoj. Na seminare, radionice i
predavanja u CSSU pri NSK-a stalno ćemo knjižničare poticati, a redovito ćemo na
našim sastancima i sami izvješćivati s pojedinih skupova na kojima smo i sami
sudjelovali.
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Matična služba ima već dobro razrađeni koncept edukacije za knjižničare
početnike. Takva edukacija traje cijeli tjedan u matičnoj knjižnici a izvodi je troje
istaknutih knjižničara naše knjižnice.
I za osposobljavanje knjižničara pripravnika postoji dobro razrađen program.
U 2016.g. zajedno sa CSSU-om organizirat ćemo dva predavanja s radionicom.
Zajedno sa Stručnim vijećem za školske knjižnice organizirat ćemo sljedeća
stručna izlaganja: Jedinstveno elektroničko prikupljanje statističkih podataka u
školskim knjižnicama i Stanje školskih knjižnica s posebnim osvrtom na nabavu u
2015. godini.
Zaštita knjižnične građe, a posebice skrb o redovitim revizijama i otpisima
građe u narodnim i školskim knjižnicama važan je dio poslova Matične službe.
Poticat ćemo kulturnu i javnu djelatnost knjižnica na našem području. U
tom smislu organizirat ćemo susret najčitatelja 2015. godine u Bjelovaru.
Razvojni poslovi
Matična služba je izradila dugoročni plan svoga rada a u njega su ugrađene
vizije razvoja pojedinih knjižnica posebice u izgradnji mreže knjižnica i njoj
najprimjerenijim oblicima organizacije mreže. No planovi se ne ostvaruju
predviđenim tempom. Knjižnice koje su predviđene kao čvorišta mreže ogranaka ni
same nisu postigle stupanj svoga razvoja, a nove općine nisu zainteresirane za
ulaganja u osnivanje svojh knjižnica, ogranaka većih knjižnica kojima gravitiraju.
Velika pažnja posvetit će se dovršetku informatizacije narodnih i školskih
knjižnica (osnovna škola u Ivanskoj i 2. osnovna škola u Bjelovaru).
Na stranicama knjižničarske periodike prezentirat će se rezultati rada i
sudjelovanje na stručnim skupovima.

11. IZDAVAČKA DJELATNOST
Osim biltena prinova, Knjižnica će u 2016. godini objaviti knjige
Bjelovarsko tiskarstvo do 1940. godine i Sretni trenuci: susreti najčitatelja
narodnih knjižnica Bjelovarsko – bilogorske županije (2004.-2014.).
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Donijet na Upravnom vijeću Knjižnice dana

Ravnatelj:
Marinko Iličić, viši knjižničar

30. 12. 2015. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ilija Pejić, knjižničarski savjetnik
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