IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2011. GODINU
UPRAVNO VIJEĆE KNJIŽNICE
- ima pet članova,
- četiri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Siska iz redova uglednih kulturnih i javnih
djelatnika
- mandat članova traje 4 godine
- peti član Vijeća stručni je djelatnik Knjižnice
stoga su : Andreja Borojević, Ankica Grubišić, Spomenka Grgurić i Marijan Smernić članovi
Upravnog vijeća Knjižnice.
Gradsko vijeće Grada Siska je na 12. sjednici održanoj 13. travnja 2011. godine donijelo Rješenje
o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice i čitaonice Sisak
KLASA: 080-01/11-01/8 URBROJ: 2176/05-02-11-2 kojim su dotadašnji članovi gospodin
Janko Putrić i Tihomir Posavec razrješeni dužnosti članova Upravnog vijeća NKČ Sisak.
Stručni član Upravnog vijeća je Danijela Kulović koja je na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Knjižnice, održane 20. studenog 2009.g., javnim glasovanjem jednoglasno izabrana za
predsjednicu Vijeća.
ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA KNJIŽNICE SU:
Dubravka Šurlan – voditelj smjene u Odjelu za odrasle,
Jasminka Jagačić Borić – voditelj smjene u Odjelu za odrasle,
Nataša Bujas – voditelj Dječjeg odjela ,
Gordana Bjelovarac – voditelj Ogranka Caprag.
Sandra Umičević – informator u Odjelu za odrasle
U 2011.g održano je 12. sjednica.
Članovi vijeća upoznali su se sa radom Knjižnice.
Osnovna djelatnost bazira svoj rad na IFLINIM smjernicama (International Federation of Library
Associatons and Institutions), smjernicama za pojedina knjižničarska područja, UNESCO-vim
smjernicama za rad, ISBD-ima (Međunarodnim standardnim bibliografskim opisima knjižne i
neknjižne građe)
Pravilnicima i priručnicima za izradbu abecednih kataloga, Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji
i ostalim stručnim publikacijama.

Kulturna i javna djelatnost Knjižnice odnosi se na organizaciju i pripremu:
- književnih susreta,
- promocija knjiga,
- izložbi,
- tribina,
- predavanja,
- pričaonica,
- igraonica,
- kreativnih radionica,
- projekciju filmova,
- računalnih tečajeva za djecu i odrasle/,
- natjecanja u računalnim igrama,
- kvizovima znanja i sl.
Tijekom protekle godine članovi Upravnog vijeća upoznali su se s Programom rada i
Financijskim planom Knjižnice.
Dat im je uvid u pravilnike Knjižnice:
Pravilnik o radu, Pravilnik o načinu korištenja knjižnične građe i usluga NKČ,
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice, Pravilnik o plaćama,
Pravilnik o zaštiti od požara, Izjava o čujnosti, Poslovnik o radu Upravnog vijeća i
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Knjižnice koji je dostavljen Gradskom vijeću Grada Siska na
dobivanje prethodne suglasnosti te je kao takav i odobren.

Protekla 2011. godina u znaku je mnogih donešenih odluka:
ODLUKA o isplati naknade troškova prijevoza na posao i s posla – ožujak 2011. godine.
ODLUKA o umrežavanju Dječjeg odjela Knjižnice u programsku knjižničnu aplikaciju
CROLIST – ožujak 2011. godine.
ODLUKA o davanju ovlasti nabave knjižnične građe – svibanj 2011. godine.
ODLUKA o imenovanju djelatnika zaduženih za blagajničke poslove u cirkulaciji knjižnične
građe – svibanj 2011. godine.
ODLUKA o preimenovanju Odjela Caprag Narodne knjižnice i čitaonice Sisak u Ogranak
Caprag NKČ Sisak – svibanj 2011. godine.
ODLUKA o imenovanju odgovorne osobe za uspostavu komunikacije sa Županijskim centrom
112, Odluka o imenovanju osobe za vođenje evakuacije i spašavanje i Odluka o imenovanju
osobe za pružanje prve pomoći – lipanj 2011. godine.
ODLUKA o promjeni naziva Narodne knjižnice i čitaonice Sisak u Narodna knjižnica i čitaonica
Sisak Vlado Gotovac – srpanj 2011. godine.
ODLUKA o osnivanju Knjižnične stanice u naselju Odra – srpanj 2011. godine.
ODLUKA o davanju suglasnosti za isplatu božićnice djelatnicima Narodne knjižnice i čitaonice
Sisak za 2011. godinu ukoliko su osigurana sredstva u Proračunu Grada Siska – studeni 2011.
godine.
Osim navedenih odluka na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2011. godine
ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Sisak Snježana Pokorny dostavila je pisanim putem
stavljanje svog mandata na raspolaganje, što su svi članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

DANA 7. RUJNA 2011. GODINE OTVORENA KNJIŽNIČNA STANICA U ODRI
Mališani iz Odre, ali i okolnih prigradskih naselja, od sada će moći slobodno vrijeme korisno
kratiti u Knjižničnoj stanici koja je otvorena u prostoru Društvenog doma Mjesnog odbora Odra.
Uz Snježanu Pokorny, ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Sisak te Nives Hangi Burojević, dipl.
knjižničarku koja će voditi Knjižničnu stanicu, otvorenju je prisustvovala i Irma Matanović,
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Siska.
Pokorny je pojasnila kako je Knjižnična stanica namijenjena svima, a posebno djeci predškolskog
i osnovnoškolskog uzrasta nižih razreda. Sve njih će ovdje dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom
od 12 do 20 sati očekivati zanimljivi sadržaji.
- Knjižnična stanica otvorena je na temelju Zakona o knjižnicama, Standarda za Narodne
knjižnice u Republici Hrvatskoj te Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Sisak. Suglasnost za
njeno otvaranje dao je i gradonačelnik Dinko Pintarić na čemu smo mu iznimno zahvalni. Za
uređenje ovog prostora utrošili smo neznatna financijska sredstva, a osim opreme, stolova i
stolica, tu je i plazma s DVD-om te društvene igrice. Ono najvažnije je da zbirku Knjižnične
stanice čini tristotinjak knjiga za djecu i odrasle, no osim iznajmljivanja knjiga u Knjižničnoj će
se stanici održavati kraći programi za djecu, igraonice, radionice, pričaonice. Vjerujemo kako će
posjećenost biti dobra, te kako će djeca ovdje pronaći mjesto za učenje, ali i igru i druženje te
kako ćemo uskoro imati potrebu i proširiti ovaj prostor – rekla je Pokorny.
U 2011. GODINI ODRŽANA SU DVA STRUČNA SKUPA.
Dana 28. travnja 2011. godine u Hotelu Panonija obilježena je proslava 60. godina postojanja
Narodne knjižnice i čitaonice Sisak.
Skupu su nazočili brojni gosti iz Hrvatske, predstavnici Ministarstva kulture RH, Grada Siska i
Sisačko-moslavačke županije. Gradonačelnik grada Siska gospodin Dinko Pintarić otvorio je
Skup i pozdravio prigodnim govorom sve uzvanike.
MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP FESTIVAL KNJIŽNIČARSTVA “POKAŽI ŠTO ZNAŠ”
održan je 6. i 7. listopada 2011. godine u Hotelu “Panonija” u Sisku
Održavanje Skupa omogućili su pokrovitelji: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Sisačkomoslavačka županija, Grad Sisak i Matična služba za narodne i školske knjižnice SMŽ.
Tematski sadržaj Skupa: Predstavljanje najboljih programa iz djelatnosti narodnih knjižnica.
Programi su obuhvaćali rad s korisnicima svih dobnih skupina od beba do/i umirovljenika.
Opći ciljevi: Bolja kvaliteta rada – prepoznatljivost u javnosti.
Specifični ciljevi: Nakon održanih predavanja i izlaganja, opravdani su svi ciljevi koji će biti
primjenjeni u odgovarajućim oblicima i aktivnostima rada pojedine knjižnice kao pokazatelji
uspješnosti.

OTVORENJE SREDIŠNJE KNJIŽNICE BOŠNJAKA 2. STUDENI 2011. GODINE

INFORMATIKA 50+
U multimedijalnom odjelu Dječjeg odjela Knjižnice, 2011. godine održan je informatički tečaj 50
+. Osmadeset polaznika tečaja savladalo je osnove Windowsa xp pod stručnim vodstvom
voditelja Jasmina Fajtovića.
Protekle 2011. godine utrošeno je 359.594,18 kuna za knjižničnu građu za sva tri odjela
Knjižnice.
Iznos od 23.172,38 kuna uložen je u održavanje informatičke opreme u Knjižnici.
U Ogranku Caprag radilo se na rekonstrukciji grijanja i uređena je fasada na ulazu
Knjižnice.
U 2011.godini :
- umirovljena su 2 zaposlenika
- zaposlena 2 knjižničara (1 pomoćni knjižničar + 1 diplomirani knjižničar)
- zaposlena 2 zaposlenika na teret HZZ ( temeljem Nacionalnog plana Vlade Republike Hrvatske
za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu)

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak, svoj prošlogodišnji rad završila je
opravdajući svoje postojanje pozitivnom slikom u javnosti...
Uz osnovnu djelatnost, rad, trud i zalaganje svih zaposlenika Knjižnice kao i ravnateljice
nadamo se da će 2012. godina proteći u pozitivnom poslovanju i da će se svi planovi
ostvariti u što kraćem roku.

Izvješće i prezentaciju osmislila i napravila predsjednica Upravnog vijeća Danijela Kulović. dipl.
knjižničar

Predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Kulović. dipl. knjižničar

