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UVOD
Djelokrug rada Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak zasniva svoj program rada na Zakonu o
knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97 i 104/00), Standardima za narodne knjižnice i
čitaonice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 58/99).
Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Sisak na temelju Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete
(Klasa: 025-04/94-01/01, Urbroj: 503-01-04-94-2) od 20. siječnja 1994.godine.
Knjižnica će izvršavati djelatnost koja obuhvaća:
- nabavu knjižnične građe,
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe
koja je kulturno dobro,
- izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te
stručnih publikacija,
- sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim
potrebama i zahtjevima,
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacijama,
- poticanje i pomoć korisnicima knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe informacijskih
pomagala i izvora,
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima,
- obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Sisačkomoslavačke županije.
- program Središnje knjižnice bošnjačke nacionalne manjine uključuje:
Nabavu na jeziku manjine, osiguravanje korištenja knjižne i neknjižne građe, tribine i
predavanja, izložbe, kao i međuknjiižničnu posudbu.
Program rada Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak u 2013. godini realizirat će
stručni djelatnici:
Ravnateljica - VSS
Voditelj zavičajne zbirke - VSS
Voditelj županijske matične službe - VSS
Suradnik u matičnoj službi - SSS
Diplomirni knjižničari - VSS
Voditelj multimedije -VSS
Odgajatelj u igraonici – VŠ/VSS
Knjižničari - VŠ
Pomoćni knjižničari- SSS
Suradnik na održavanju računalne opremeSSS
Knjigovođa - VŠ
Tajnik-administrator- VŠ
Administrator-blagajnik- SSS
Čistačica- SSS
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Ukupno

43
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3

Knjižničnu djelatnost obavljaju 32 djelatnika, a u ustanovi je ukupno zaposleno 43 djelatnika.
U navedenoj organizacijskoj strukturi Grad Sisak financira 41 zaposlenog, jednu voditeljicu

Matićne službe financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a jednu knjižničarku u
Knjižnici Martinska Ves financira Općina Martinska Ves .

PROSTOR
U svom sastavu Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak ima Odjel za odrasle,
Dječji odjel, Ogranak Caprag u čijem je sastavu Dječja igraonica “Zvončica”, Odjel u Desnoj
Martinskoj Vesi te Knjižničnu stanicu u Odri.
Odjel za odrasle, Rimska ulica bb
Odjel za odrasle čine odjeli nabave, stručne obrade i zaštite knjižne građe, odjel beletristike,
odjel stručne literature i odjel eseja. U ovom odjelu smještene su zavičajna i glazbena zbirka
te Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice. Matična služba za narodne i
školske knjižnice za Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju djeluje uz materijalnu
potporu Ministarstva kulture RH. Zadaća Matične službe je stalna stručnu pomoć, nadzor i
koordinacija rada narodnih i školskih knjižnica Sisačko-moslavačke županije, a uz poseban
naglasak na stručnom usavršavanju knjižničara.
Posebno mjesto zauzima Odjel za mladež koji uz knjižni fond primjeren korisnicima, nudi
„pretraživanje“ građe on-line, stalnu Internet vezu, elektronske izvore i druge oblike aktivnosti
u cilju popularizacije djelatnosti.
Glazbena zbirka- Da bi Glazbena zbirka bila dostupna većem broju korisnika u ožujku
mjesecu 2011.g preseljena je iz Ogranka Caprag u Odjel za odrasle./ neposredna blizina
Glazbene škole „Fran Lhotka“- pružanje usluga polaznicima škole….




knjižna (knjige i časopisi o glazbi) i
neknjižna glazbena građa (muzikalije),
audiovizualna (AV) građa (CD,DVD)

Zavičajna zbirka- U Zbirci se građa sustavno prikuplja i obrađuje od 1978., obuhvaćeno je
cijelo područje županije, iako je odabir uvjetovan vrstom građe, tradicijskom povezanošću
određenog mjesta s gradom Siskom, te prije svega dostupnošću građe. Omeđene publikacije
prikupljaju se s područja cijele županije dok se ostala građa prikuplja samo s područja Grada
Siska i njegove okolice.
Zbirka sadrži sve vrste građe, bez obzira na medij, čiji se sadržaj odnosi na grad Sisak,
tiskana je u Sisku, autori su rođeni ili su životom i radom vezani uz Sisak, te građa o
djelatnosti Knjižnice.

Pružanje usluga za slijepe i slabovidne osobe - Osim standardne literature na braillovom
pismu, slijepim i slabovidnim osobama na raspolaganju su dva računala opremljena
programom koji omogućava čitanje teksta, a koji će korisnicima omogućiti korištenje zvučnih
zapisa, ali i korištenje interneta. Uvođenjem ove usluge slijepim i slabovidnim osobama
omogućuje se kvalitetniji pristup izvorima znanja i informiranja u vlastitoj zavičajnoj sredini,
kako bi se mogli lakše obrazovati i informirati, uspješno završiti školovanje, steći naviku
korištenja knjižničnih usluga i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme.

Prostor knjižnice

U m2

Položaj

Vlasništvo

Komentar( broj
prostorija,
dostatnost prostora,
postojanje izloga i
sl.)

Ukupan prostor

1060

Prostor za
korisnike

530

Kat, prizemlje,
podrum, ulaz,
dvorište i ulica
Prizemlje/ 1.kat

Uredski prostor
Spremište za
knjige

65
465

1.kat
podrum

Ina Industrija
nafte d.d. Zagreb
Prostor ne
zadovoljava
uvjete korisnika
za studijski rad,
odjel za mlade,
multimedije,
čitaonicu dnevnog
tiska
3 prostorije
10 odvojenih
prostorija

Dječji odjel, Kranjčevićeva 8
U Dječjem odjelu smještena je knjižna građa za djecu predškolskog uzrasta i učenike
osnovnih škola te igraonica, multimedija i DVD-teka što omogućava različite organizirane
aktivnosti (kreativne radionice, male scenske programe uz kazališnu družinu „Zajedno“,
izložbenu aktivnost, informatičku radionicu, književne susrete, tribine).
Odjel multimedije
multimedijalni odjel opremljen sa računalima i audio-vizualnim uređajima namijenjen
prvenstveno djeci, članovima Dječjeg odjela, ali i odraslima koji su uključeni u program
informatike 50+
cd/dvd zbirka:








edukativni cdi, dvdi
pc igrice
enciklopedije
kvizovi znanja
zemljopisni atlasi
skladanje glazbe
učenje stranih jezika…

Događanja:
- nagradna natjecanja u igricama
– multimedijalni kvizovi znanja
– radionice
– tečajevi
Računalni tečajevi za djecu (trajanje 10 sati):
- osnove pc računala i rad u windows okruženju
– ms word izrada i obrada tekstualnih dokumenata
– internet i rad u mrežnom okruženju

– ms powerpoint izrada multimedijalnih prezentacija
– izrada web stranica
Računalni tečajevi za odrasle:
-informatika 50+
- osnove pc računala i rad u windows okruženju
– ms word izrada i obrada tekstualnih dokumenata
– internet i rad u mrežnom okruženju
– ms powerpoint – izrada multimedijalnih prezentacija
– ms excel izrada tabličnih kalkulacije
Igraonica u Dječjem odjelu
Djelokrug rada u maloj igraonici za djecu do tri godine starosti, igraonici za djecu od tri
godine starosti su:
-pričaonica, lego igraonica, kutić lutaka, kutić društvenih igara, a tu su i priče u kutiću
slikovnica
Prostor knjižnice

U m2

Položaj

Vlasništvo

Komentar( broj
prostorija,
dostatnost prostora,
postojanje izloga i
sl.)

Ukupan prostor

250

Prostor za
korisnike

234

Ulica, ulaz,
prizemlje
Prizemlje

Uredski prostor
Spremište za
knjige

16
0

Prizemlje
Prizemlje

RH
Prostor ne
zadovoljava
uvjete korisnika
za studijski rad,
odjel za mlade,
čitaonicu za
mlade
2 prostorije
Prostor nije
primjeren niti
određen kao
spremište

Ogranak Caprag, Trghrvatske državnosti 1
Ogranak Caprag čini odjel za odrasle, odjel za djecu i mlade, odjel multimedije, studijski
odjel i čitaonica dnevnog tiska.
Ogranak Caprag predstavlja kulturno središte za ovo gradsko naselje i namijenjen je
zadovoljavanju kulturnih potreba građana različitih dobnih skupina, od najmlađih do
najstarijih. Knjižna građa, a također i sve programske aktivnosti prate iskazane potrebe.
Ogranak Caprag ujedno je Središnja knjižnica za bošnjačku nacionalnu manjinu.
Odjel multimedije čini:
- Posudbeni odjel multimedije u Ogranku Caprag broji oko 1.500 primjeraka DVD-a , tj.
filmova ( dječji animirani i igrani, dokumentarni filmovi i filmovi za odrasle), 50-ak CD-ROMova, 200-tinjak igara i igračaka za djecu.
- Posebno odjeljenje filmskog fonda čine animirani i igrani filmovi za najmlađe.
- Glazbena građa pokriva različite glazbene žanrove domaćih i stranih autora - od klasične
glazbe, preko jazza, bluesa i šansona do popa i rocka.

- 8 računala multimedijalnog odjela nude mogućnost pretraživanja kataloga knjižnice,
interneta, pisanje seminarskih radova i različitih dokumenata, izradu prezentacija
(powerpoint), printanje u boji ili u crno-bijelom kao i preslušavanje audiograđe.
- dva računala sa zanimljivim igrama
Prostor knjižnice

U m2

Položaj

Vlasništvo

Komentar( broj
prostorija,
dostatnost prostora,
postojanje izloga i
sl.)

Ukupan prostor

443

Prostor za
korisnike
Uredski prostor
Spremište za
knjige

530

Prizemlje, ulaz,
trg i ulica
Prizemlje/ 1.kat

20
30

Prizemlje
Prizemlje

Grad Sisak
Sanus Sisak
2 prostorije
2 odvojene
prostorije

Pri Ogranku Caprag djeluje Dječja igraonica „Zvončica“. U Dječjoj igraonici „Zvončica“
osmišljen je cjeloviti razvojni program za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.
Aktivnosti se održavaju za djecu od 3 do 5 godina, 5 do 7 godina i od 7 do 11 godina. U
igraonici je organiziran i dnevni boravak sa skraćenim programom u trajanju od sat i pol , a
namijenjen je djeci koja poslije nastave u igraonici pišu domaću zadaću, isto tako u trajanju
od sat i pol svakodnevno se pruža pomoć u učenju i za stariju djecu kojima je ona nužna.
Velika važnost kroz različite programe pridaje se multikulturalnotsti. U igraonici “Zvončica”
organiziran je cjelodnevni rad s djecom.

Prostor igraonice

U m2

Položaj

Vlasništvo

Komentar( broj
prostorija,
dostatnost prostora,
postojanje izloga i
sl.)

Ukupan prostor

67

Prizemlje, ulaz,
ulica

Silax

U Ogranku Caprga smještena je Središnja knjižnica za bošnjačku nacionalnu manjinu
Središnja knjižnica za bošnjačku nacionalnu manjinu u RH osnovana je 2012. godine. Njeno
se djelovanje ostvarivalo na raznim nivoima: od nabavi i širenju bošnjačke knjige do raznih
kulturnih inicijativa, izložbi, promocija knjiga i književnih susreta u suradnji s bošnjačkim
institucijama. U čitaonici tiska na raspolaganju su i mjesečnici Preporodov Journal i Behar.
Knjižnična stanica u Odri
Na temelju odredbe članka 28. Zakona o knjižnicama ( Narodne novine, broj 105/97, 5/98,
104/00 i 69/09), odredbe članka 11. i članka 12. Standarda za Narodne knjižnice u Republici
Hrvatskoj ( Narodne novine 58/99), odredbe članka 24. i članka 36. Statuta Narodne
knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, a temeljem Zaključka o davanju suglasnosti za
osnivanje knjižnične stanice u Odri u okviru djelatnosti Narodne knjižnice i čitaonice Vlado
Gotovac Sisak, gradonačelnika Grada Siska, Klasa: 612-01/11-01/1, Ur. broj: 2176/05-01-113, od 8. veljače 2011., Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak osnivala je
Knjižničnu stanicu u Odri. Knjižnična stanica u Odri nalazi se u sastavu Narodne knjižnice i
čitaonice Vlado Gotovac Sisak.

Sjedište Knjižnične stanice je prostor Društvenog doma MO Odra.
Zbirku knjižnične stanice čini najmanje 250 knjiga koje Narodna knjižnica i čitaonica Vlado
Gotovac Sisak ustupa na korištenje članovima knjižnične stanice.
Knjižni fond Knjižne stanice u Odri čini: fond beletristike, publicistike i dječji fond.
Zbirka knjižnične stanice mijenja se iz fonda Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac
Sisak prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Pored knjižnične djelatnosti u knjižničnoj stanici se održavaju kraći programi za djecu
predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.
Knjižničnu stanicu vodi diplomirani knjižničar i radi dva puta tjedno, i to utorkom i četvrtkom
od 12.00 do 20.00 sati.

Prostor knjižnice

U m2

Položaj

Vlasništvo

Ukupan prostor

31

Mjesni odbor
Odra

Prostor za
korisnike

25

Ulica, ulaz,
prizemlje
Prizemlje

Uredski prostor
Spremište za
knjige

6
0

Prizemlje
Prizemlje

Komentar( broj
prostorija,
dostatnost
prostora,
postojanje izloga i
sl.)
Prostor ustupljen
na korištenje
Nedostaje prostor
za odrasle
korisnike
1 prostorija
Ne postoji
spremišni prostor

Odjel u Desnoj Martinskoj Vesi namijenjen je korisnicima svih dobnih uzrasta.
Radno vrijeme s korisnicima u svim odjelima Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac
Sisak iznosi 65 sati tjedno, uključujući i subotu.

FINANCIRANJE
Financiranje ustanove odvija se kroz proračunska sredstva Osnivača, te sufinanciranjem
pojedinih programa i projekata sredstvima Ministarstva kulture, Sisačko –moslavačke
županije, te samofinanciranjem kroz vlastite djelatnosti, sponzorstvom i donacijama.
Planira se srednjoročna razina financiranja na razini 2012. godine bez odstupanja prema
navedenim izvorima. Imajući to u vidu ne mogu se planirati znatnija investicijska ulaganja.
Ostvareni vlastiti prihod će se disperzirati u sufinanciranje posebnih programa u skladu sa
trenutnim potrebama.

DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I VRIJEDNOSTI
Misija Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak
Scientia ipsa potentia est!
Naše je poslanje približiti znanje, informacije i kulturu žiteljima grada Siska, Sisačkomoslavačke županije i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika
odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje,
pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života
svakog pojedinca u zajednici. Pritom uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske,
Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj uniji, 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. Iz
našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Vlado
Gotovac Sisak:










da bude prepoznato kulturno središte grada
da bude istinsko središte zajednice
da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
da izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima
da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao
i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu
da potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem
mrežnih stranica Knjižnice
da oblikuje i nudi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu
da pridonosi razvoju knjižničarske struke

Djelatnicima Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak želja je da korisnicima i
posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto
susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da
drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Narodne knjižnice i čitaonice
Vlado Gotovac Sisak djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva,
nastojeći pritom:




timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.

Vizija Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak ojačati će svoju ulogu važnog partnera u
istraživanju, nastavi i kulturnoj komunikaciji. Knjižnica će biti poznata po pružanju kvalitetnih
usluga i resursa unutar i izvan svojih zbirki, u svim formatima, a na mjestu i u vrijeme
potrebe. Fizički prostori Knjižnice će poticati na razmišljanje, intelektualno i akademsko
istraživanje te zajedničku interakciju. Stručno i fleksibilno osoblje će komunicirati s članovima
i korisnicima, obrazovnim ustanovama i drugim kulturnim ustanovama te udrugama kako bi
omogućilo pronalazak, protok i upotrebu željenih informacija. Knjižnica će igrati važnu ulogu
u pružanju i promoviranju izvrsnosti, interdisciplinarnosti i znanja u službi društva

Na temelju međunarodnih dokumenta, UNESCO-ova Manifesta za narodne knjižnice, IFLAinih smjernica za razvoj, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak ima zadaću da
kao ustanova osigurava pristup raznovrsnim zapisima znanja, informacija, umjetničkim
djelima, i to putem usluga što se pod istim uvjetima pružaju svim građanima, bez ikakve
rasne, spolne, vjerske, jezične, ekonomske ili neke druge diskriminacije, određujući time
narodnu knjižnicu kao najširu i najdemokratskiju javnu ustanovu.
Ove široko postavljene zahtjeve želi se potpuno ostvariti na način da Knjižnica djeluje u
različitim sredinama u različitim oblicima, ovisno o tradiciji sredine, njezinoj kulturi i, posebno,
gospodarskim mogućnostima.
Stoga će se zadaće i usluge Knjižnice u narednom periodu definirati u skladu s
međunarodnim dokumentima, s potrebama građana grada Siska, Sisačko-moslavačke
županije i realnim financijskim mogućnostima. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac
Sisak i sada u dogovoru sa svojim osnivačem, Gradom Siskom koji je financira, ostvaruje
utvrđene zadaće, a kao što je već istaknuto, ima zadaću postupati prema zadanim
međunarodnim dokumentima, kao i zadovoljavati potrebe korisnika te utvrditi i javno
proglasiti zadaće koje će ispunjavati.
Uloga Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak će se u sljedećih nekoliko godina
značajno povećati jer je ona lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje
omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado
Gotovac Sisak djeluju kao ravnopravni dio hrvatskog knjižničnog sustava, i ravnopravni i
sastavni dio europske mreže knjižnica. Ona treba postati:
- 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 pojedinca u
svakom životnom dobu
- mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama
korisnika
- mjesto koje povezuje i osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i
informacija.
Ovakva se vizija temelji na:
- Ustavu Republike Hrvatske
- Strateškim službenim dokumentima:

Hrvatska u 21. stoljeću : strategija kulturnog razvitka

Strategija za Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (2002.)
- Međunarodnim, stručnim dokumentima:
o
UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice (1994.)
o IFLA/UNESCO – smjernice za razvitak narodnih knjižnica (2002.)
- i pratećim smjernicama za pojedine korisničke skupine i usluge u narodnim knjižnicama
Kopenhaška deklaracija (1999.)
IFLA-in manifest o Internetu (2002.)
Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj
slobodi (2002.)
o Oeiraški manifest Plana PULMAN za e-Europu (2003.)
- Hrvatskim zakonskim dokumentima:
o
o
o

o
o

Zakon o knjižnicama (1997., 1998., 2000.)
Standardi za narodne knjižnice i standardi za pokretne knjižnice (1999.)

Vrijednost ustanove u kulturi
Knjižnica je ustanova u službi društva i njegovog razvoja, otvorena javnosti. U njemu se
knjige sabiru, čuvaju, te su tako dostupne zainteresiranim korisnicima kroz generacije radi
proučavanja, obrazovanja ili najkvalitetnijeg poznatog oblika intelektualne zabave a to je
čitanje. Knjižnica pohranjuje generacijska znanja i iskustva sačuvana kroz pisanu riječ.
Zadatak je svake knjižnice danas, , istovremeno, usavršiti mehanizme djelovanja koji će
odgovoriti na potrebe suvremenog društva i sredine u kojoj djeluje kako se njena, toliko
važna, uloga ne bi postepeno izgubila pred naletom novih tehnologija. Novim prostornim i
organizacijskim ustrojem omogućiti će se bolja organizacija knjižnog blaga u tematske
zbirke, više kvalitetnijih programa i događanja te što je najvažnije bolja komunikacija sa
korisnicima, prije svega mladima.
Uz navedene segmente osnovne djelatnosti, potrebno je voditi brigu i o ostalim zadaćama
knjižnice, a to su:
- omogućavanje stručnim i znanstvenim radnicima, studentima i učenicima, dostupnost
pisanih i digitaliziranih materijala za proučavanje građe prema interesnim područjima kojima
se bave,
- ostvarivati suradnju s ostalim ustanovama u kulturi i kreiranje zajedničkih programa,
- ostvarivati suradnju s drugim organizacijama, javnim ustanovama, školama, itd.
- svojim specifičnim metodama rada angažirati se u kulturno prosvjetnom radu
- pridonositi stručnom obrazovanju i usavršavanju kadrova knjižnice
- nužno je uvažavati sve razine znanja posjetitelja, razumijevanja i spoznavanja te za svakog
od njih organizirati pristup knjizi koja će ih podučavati, te usmjeravati na razmišljanje
Glavnina multikulturalnih usluga u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak danas
počiva na načelima zadovoljavanja potreba nacionalnih manjina grada Siska za informacijom
u skladu sa Smjernicama za knjižnične usluge u multikulturalnim zajednicama.
Uloga multikulturalnih programa knjižnice:
• Knjižnica će zadovoljavati raznolike interese članova zajednice, ona će djelovati kao
središte za učenje te kulturno i informacijsko središte. U pristupu kulturnoj i jezičnoj
raznolikosti, knjižnične usluge bit će vođene opredjeljenjem za načela temeljnih sloboda i
jednakosti u pristupu informacijama i znanju za sve, uz uvažavanje kulturnog identiteta i
vrijednosti
• Kao kulturno središte knjižnica će čuvati, promicati, naglašavati važnost i
omogućavati izražavanje različitim kulturama, uključujući njihovu baštinu, tradiciju,
književnost, umjetnost i glazbu. Takav pristup omogućit će ljudima svih kultura da dožive i
uče o različitim oblicima kulturnog izričaja
• Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak, jasno izražava svoje ciljeve strategije i
politiku u odnosu na usluge za multikulturalne zajednice koji čine sastavni dio razvojnog
programa knjižnice
Matična služba
Plan županijske matične službe za narodne i školske knjižnice za 2013. temeljit će se na
dosadašnjem razvoju knjižnične djelatnosti u našoj županiji. Plan će se detaljizirati prema
posebnim naputcima i smjernicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i
Ministarstva kulture.
1. Nadzor, stručni posjeti i radni sastanci:
 stručni nadzor rada narodnih i školskih knjižnica kroz redovite posjete svakoj
 knjižnici
 nastavak uvođenja novih medija u posudbene zbirke knjižnica
 formiranje posudbenih AVM odjela






praćenje nabave knjižnične građe u narodnim i školskim knjižnicama
prikupljanje programa rada narodnih knjižnica za 2013. godinu
prikupljanje izvještaja o radu narodnih i školskih knjižnica u 2012. godini
razvoj programa za međuknjižničnu suradnju

2. Edukacija i stručno usavršavanje:
 briga o obaveznom knjižničarskom obrazovanju i upisu knjižničara s visokom
stručnom spremom na dodiplomski studij bibliotekarstva
 briga o pristupanju stručnim knjižničarskim ispitima za knjižničare srednje, više i
visoke stručne spreme
 organizacija stručnih predavanja i stručnih skupova za školske i narodneknjižničare u
suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje i Knjižničarskim društvom
Sisačko-moslavačke županije
3. Uređivanje i projektiranje:
 nastavak praćenja realizacije izvedbenih projekata prostora narodnih knjižnica
 traženje rješenja za novi prostor Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak
4. Razvoj usluga za korisnike:
 nastavak praćenja usluga za korisnike u narodnim knjižnicama
 pomoć oko organiziranja izložbi, predavanja i tribina u narodnim knjižnicama
 razvoj promotivnih djelatnosti radi boljeg obavještavanja korisnika o knjižničnim
uslugama i događanjima u narodnim knjižnicama
 razvijanje programa za promicanje čitanja
 razvijanje programa za usvajanje informacijskih vještina i računalne pismenosti
korisnika narodnih knjižnica svih dobnih skupina.

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U NARODNOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI VLADO GOTOVAC
SISAK
KNJIŽNA GRAĐA
Nabava knjižne građe u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak temelji se propisanim
Smjernicama koje su okvir za odabir pri nabavi knjižnične građe.
Jasno definirana nabavna politika i smjernice za nabavu koje iz nje proizlaze, osiguravaju
sustavnost i dosljednost u izgradnji knjižničnog fonda.
Izgradnju knjižničnog fonda čini nabava nove građe temeljena na kupnji, poklonu
Ministarstva Kulture Republike Hrvatske, darovane knjige, daru, zamjeni (naknada za
izgubljene primjerke) i vlastita izdanja.
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac tijekom godine izlučuje i otpisuje neaktualne
(zastarjele, uništene, otuđene ili oštećene) knjige.
Nabava nove građe, kao i otpis neaktualne, nije proizvoljan čin nego se temelji na stručnim
procjenama, a u skladu s važećim zakonima i propisima (Standardi za narodne knjižnice u
RH, NN 58/99., Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe, NN21/02., Pravilnik o uvjetima
inačinu korištenja knjižnične građe i usluga Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac).
Nabavna politika Narodne knjižnice i čitaonice Sisak u skladu je s preporukama sljedećih
dokumenata: UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Kopenhaška deklaracija o važnosti
narodnih knjižnica u informacijskom društvu, IFLA-ine i UNESCO-ve smjernice za razvoj
službi i usluga u narodnim knjižnicama, Izjava IFLA-ine Komisije za slobodu izražavanja i
slobodan pristup informacijama Knjižnice i intelektualna sloboda te Zakon o knjižnicama

(Narodne novine (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00) i Standardi za narodne knjižnice u
Republici Hrvatsko (NN58/99).
Narodna knjižnica i čitaonica Sisak ne provodi cenzuru djela - niti prema sadržaju, niti s
obzirom na autora. Nabava kontroverznih naslova vezivat ce se uz opremljenost naslova
predgovorima, pogovorima i ostalim popratnim kritičkim tekstovima.

FOND NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
Fond Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak obuhvaća knjižničnu građu za
odrasle i djecu (knjižnu i neknjižnu).
Izgradnja fonda formira se na osnovi Standarda za narodne knjižnice, prema profilu i
zahtjevima korisnika, postojećih i potencijalnih.
Prema Standardima za narodne knjižnice, knjižni fond županijske narodne knjižnice
treba imati 45% znanstvene literature, 35% beletristike, 5% referentne i 15 % dječje
literature.
U skladu s člankom 25. Standarda za narodne knjižnice u tekućoj godini (kupnjom, obveznim
primjerkom, darovima, zamjenom i otkupom), standard prinove građe je najmanje 200 knjiga
na 1.000 stanovnika.
Nabavna politika slijedi zadane norme i nabavlja građu koliko je moguće u propisanim
odnosima. Odstupanja od Standarda uvijek su moguća s obzirom na ponudu i financijske
mogućnosti Knjižnice.
Iz analize profila korisnika, uočljivo je da posljednjih godina raste broj upisanih
studenata i odraslih koji se obrazuju uz rad. Uz ostale skupine korisnika nabava se
prilagođava i njihovim zahtjevima i potrebama. Knjižnica svoje zbirke profilira upravo prema
lokalnoj zajednici u kojoj djeluje. U izgradnji fonda nastoji se osigurati pristup građi (u
knjižnici, kroz mrežno dostupne izvore i baze podataka) svim korisnicima Knjižnice.
AV, MULTIMEDIJSKA GRAĐA
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac temeljem IFLA-inim Smjernicama za
audiovizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama i srodnim ustanovama nastoji slijediti
razvoj suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Stoga pored tradicionalne
tiskane građe važan dio zbirki čine i audiovizualna, multimedijska te elektronička građa.
Narodna knjižnica i čitaonica Sisak nastoji slijediti razvoj suvremenih informacijsko
komunikacijskih tehnologija. Stoga pored tradicionalne tiskane građe važan dio zbirki čine i
audiovizualna, multimedijska te elektronička građa.
IZGRADNJA ZBIRKI PREMA STVARNIM I POTENCIJALNIM POTREBAMA
KORISNIKA
Iz fonda Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac kao posebne zbirke izdvojene su:
1.Glazbena zbirka:
knjižna (knjige i časopisi o glazbi) i

neknjižna glazbena građa (muzikalije),

audiovizualna (AV) građa (CD,DVD)
2. Referentna zbirka:

rječnici

enciklopedije

atlasi

priručnici

bibliografije

3. Zavičajna zbirka:

publikacije objavljene na području Sisačko-moslavačke županije

publikacije autora koji su rođeni ili su duže vrijeme djelovali na području Sisačkomoslavačke županije, a objavljene bilo gdje

sve što je objavljeno o Sisačko-moslavačkoj županiji ili o njezinom stanovništvu (ili
samo o pojedincima), bez obzira na mjesto objavljivanja, službene publikacije lokalne
samouprave
4. Zbirka periodike:

novine lokalne, regionalne i nacionalne (dnevne i tjedne)

časopisi (zabavni, popularno-znanstveni i stručni)

strani časopisi
Zbirkom periodike nastoji se zadovoljiti potreba korisnika za dnevnim informacijama,
razonodom i zabavom, ali i upotpuniti pojedina stručna područja.
6. Zbirka građe iz knjižničarstva:

knjige

časopisi

mrežni izvori
Zbirka sadrži građu iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, a namijenjena je
djelatnicima za edukaciju i stalno stručno usavršavanje, studentima knjižničarstva kao i
ostalim korisnicima koji su zainteresirani za proučavanje i praćenje knjižničarske struke
7. Zbirka društvenih igara i igračaka

dječje igračke

društvene igre
Izlučivanje i otpis građe:
Iz knjižničnog fonda redovito se izlučuje i otpisuje:

uništena građa

izgubljena građa

dotrajala građa

zastarjela građa iz pojedinih znanstvenih područja

neaktualna građa u više primjeraka za kojom je smanjen interes korisnika.
Zadaća Smjernica za nabavu građe u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak je kroz plansku i
sustavnu nabavu, sukladnu procjeni o vrijednosti građe i korisničkim zahtjevima, osigurati:

ponudu aktualnih tema i naslova,

sadržaje i usluge za cijelo životno učenje i stjecanje informacijske pismenosti,

mjesto druženja, zabave i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
Smjernice za nabavu knjižnične građe Narodne knjižnice i čitaonice Sisak revidiraju se
prema potrebama struke i korisnika.
PROMICANJE KULTURNIH / CIVILIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI
Kulturne aktivnosti u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak sastavni su dio
osnovne djelatnosti.
Cilj je promicanje kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanje baštine, kulture, povijesti i
tradicije lokalne zajednice, ohrabrivanje umjetničkog i kulturnog razvoja ljudi svih dobnih
skupina, osiguravanje prostora za formalno i neformalno okupljanje građana, podrška
multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, upoznavanje i afirmiranje kulture
manjina i drugih kultura.

To se postiže u suradnji s kulturnim i obrazovnim ustanovama, udrugama i pojedincima,
pružanjem prostora za kulturne aktivnosti, organiziranjem kulturnih programa i brigom da
kulturni interesi budu zastupljeni, kako u zbirkama, tako i u cjelokupnoj djelatnosti narodnih
knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Aktivnosti:
- suradnja na lokalnoj razini knjižnica, muzeja, arhiva i drugih ustanova
- suradnja i partnerstvo s obrazovnim i drugim ustanovama na lokalnoj razini (vrtići,
škole, fakulteti, domovi umirovljenika) čije programe knjižnica obogaćuje kulturnom
komponentom
- suradnja s institucijama lokalne uprave (centri za socijalni rad, uprave za djecu,
mlade, obitelj, ..)
- suradnja s nevladinim udrugama u području promicanja kulture, obazovanja, ljudskih prava
i sl.
- organizacija i planiranje kulturnih sadržaja u knjižnici
- pripremanje i postavljanje tematskih izložbi u skladu s odgojnim i obrazovnim zadaćama
- organiziranje promocije knjiga, književnih susreta, projekcija nove građe,
organiziranje natjecanja u kvizu za učenike osnovnih i srednjih škola i sl.
- obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture
- organiziranje tribina i predavanja
- informiranje građanstva putem medija (dnevni tisak, tjednik, TV, radio)
- suradnja s nakladnicima, muzejima, drugim knjižnicama
U cilju popularizacije knjižnične djelatnosti Narodna knjižnica i čitaonica Vlado
Gotovac Sisak tijekom 2013.godine organizirat će u svojim odjelima niz različitih tematskih i
likovnih izložbi. Cilj nam je da organizacijom izložbi ponudimo našim sugrađanima što veći
broj kulturnih sadržaja,a ujedno da ih priviknemo na dolazak u knjižnicu i da se koriste našim
uslugama. U suradnji s poznatim nakladničkim kućama planiramo u 2013.godini organizirati
književne susrete s poznatim književnicima. Osim toga organizirat ćemo tribine na kojima će
gostovati poznate osobe iz kulturnog i javnog života iz Siska i Hrvatske. Cilj nam je našim
sugrađanima predstaviti što više eminentnih stručnjaka koji će svojim izlaganjima plijeniti
pažnju slušatelja i zainteresirati ih za izlagane teme.

STRATEGIJA RAZVOJA KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
Narodne su knjižnice vrijedne i nezaobilazne ustanove koje jamče i osiguravaju demokratski
pristup informacijama za sve građane. One nose supstancijalnu profesionalnu odgovornost u
pogledu ostvarivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda kako ih priznaje Ustav Republike
Hrvatske i međunarodno pravo.
One su prostor za sve, središta su čuvanja i aktivnog korištenja kulturne baštine, centri cjeloživotnog učenja;
Knjižnice su presudne za slobodan protok informacija i širenje znanja. One su ključ za
poticanje čitanja i pisanja.
U svrhu razvoja i zaštite knjižničarske struke Knjižnica će i nadalje:
• promicati i unapređivati knjižničarsku struku i na odgovarajući način je predstavljati u
javnosti,
• surađivati na izdavanju stručnih časopisa i druge stručne publikacije te organizirati
stručne skupove,

• sudjelovati u predlaganju i donošenju zakonskih propisa koji se tiču knjižničarske
struke, te se zalagati za profesionalni integritet knjižničnih djelatnika





poticati osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica
osiguravati slobodan protok informacija, kako bi se svim građanima omogućio i
olakšao slobodan i jednak pristup građi i informacijama
širiti svijest o potrebi čuvanja kulturne baštine i sudjelovati u njezinoj zaštiti.
promicati multikulturne vrijednosti u skladu sa Smjernicama za knjižnične usluge u
multikulturalnim zajednicama što čini sastavni dio razvojnog programa knjižnice

Strateške odrednice unutar proklamirane vizije
Kod izrade ovog strateškog plana kao polazišnu točku uzimamo ustanovljeni realitet
postojećeg stanja, a smisao izrade je definirati ukupnost aktivnosti potrebnih za provedbu i
ostvarenje općih i posebnih ciljeva, određivanje prioriteta i mjera koje treba poduzeti unutar
ustanove u funkciji razvitka i unapređenja knjižničarske djelatnosti, kako u dijelu pružanja
knjižničarskih usluga društvenoj zajednici tako i na zadacima očuvanja knjižnog fonda i
drugih knjižnici povjerenih na čuvanje i upravljanje kulturnih dobara.

Strateško planiranje treba doprinijeti da ključni nositelji programske i financijske potpore
razvoja kulturnih djelatnosti kako na lokalnoj, tako i na županijskoj i državnoj razini prihvate i
opredijele se za sudjelovanje u realizaciji aktivnosti zacrtanih strategijom ustanove te da
prate i vrednuju projekte, njihove rezultate i učinke na razvitak knjižničarske djelatnosti,
uzimajući u obzir i utjecaj Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak na razvitak sredine u kojoj
djeluje. U Hrvatskoj je u posljednjem desetljeću niz zgrada preprojektirano, rekonstruirano,
prilagođeno i prenamijenjeno u lijepe i funkcionalne gradske knjižnice – u Bjelovaru, Zadru,
Puli, Šibeniku, Karlovcu, Rijeci…Opremljeno je i otvoreno mnogo manjih općinskih knjižnica.
A takve knjižnice, nove i lijepe, postale su košnice događanja i susreta, najdinamičnije i
najposjećenije kulturne institucije u tim mjestima. Smatramo da u toj hrvatskoj niski i sisačka
knjižnica zaslužuje svoje mjesto kao važna i vrijedna sastavnica života lokalne zajednice s
golemim potencijalom.

Da bi ispunila proklamiranu viziju, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak će
odrediti svoje daljnje djelovanje unutar sljedećih strateških smjerova:
1. Realizacija adekvatnog knjižničnog prostora – Cilj nam je da knjižnica postane mjesto
susreta, komunikacije, igre, mjesto u kojem svaki pojedinac može biti sam sa sobom, ali i s
drugima, upoznati se s drugim idejama, iskustvom, proširiti duhovne obzore, obiteljsko
mjesto, otvorena svima, mjesto koje približava nove tehnologije, u kojemu se promišljeno
provodi slobodno vrijeme, osiguravaju uvjeti za formalno i neformalno cjeloživotno učenje,
prostor za transfer znanja.
Nova knjižnica se treba shvaćati kao svojevrstan supermarket znanja, kao dnevni boravak
grada. Naglasak je na humanim prostorima i raznolikosti mjesta, kako za korisnike, tako i za
djelatnike.

Godišnje se u prostorima Knjižnice, na svim odjelima, postavi 50-tak različitih izložaba i održi
više od 200 tematski raznovrsnih predavanja iz različitih područja društvenih, prirodnih i
tehničkih znanosti. Brojne promocije istaknutih hrvatskih književnika i predavanja privlače u
knjižnične prostore sve veći broj posjetitelja. Iz godine u godinu broj korisnika knjižnice se
povećava pa je pojačana nabava knjiga i ostale vrste građe kako bi se zadovoljili zahtjevi
svih korisničkih skupina, u što knjižnica ulaže i veliki dio vlastitih prihoda. Osim tih aktivnosti,
redovita je i izdavačka djelatnost NKČ Vlado Gotovac Sisak, čime Knjižnica nastoji obogatiti
svoju Zavičajnu zbirku, sačuvati ljude i događaje od zaborava, pružiti priliku nadarenim
sugrađanima da objave svoja djela i poticati stvaralaštvo među mladim korisnicima.
Iako svi ti pokazatelji od porasta broja članova u zadnjih nekoliko godina pa do porasta
ponude i raznolikosti knjižnične građe ukazuju na porast važnosti i značenja knjižnice kao
kulturnog centra Sisačko-moslavačke županije, trenutačno je sisačka knjižnica smještena u
neadekvatnom i skučenom prostoru te ni izdaleka ne zadovoljava propisane standarde
prostora i knjižničarskog poslovanja. Ovim projektom Narodna knjižnica i čitaonica Vlado
Gotovac Sisak omogućila bi svojim već provjerenim uslugama i ponudom nove odgovore i
mogućnosti na sve veće informacijske, obrazovne, kulturne i društvene potrebe svojih
korisnika, potencijalnih korisnika i posjetitelja.
Uz to, Knjižnica bi stekla uvjete za jačanje stožerne uloge županijskog središta mreže
narodnih i školskih knjižnica i županijskog referalnog centra, što joj mjesto u hrvatskome
knjižničnom sustavu i nalaže. Uvažavajući složenu financijsku situaciju koja je i dovela do
postojećeg stanja, lako je provjeriti da se korištenje fizičkog prostora Knjižnice ne razvija na
temelju potreba korisnika i stvarnih financijskih i prostornih mogućnosti. Prioriteti su
ubrzavanje započetih pregovora između Grada Siska i INE te korištenje fondova EU za
dokapitalizaciju kako bi se projekt otkupa postojeće zgrade Knjižnice uspješno proveo.

ORGANIZACIJA KULTURNIH AKTIVNOSTI U NARODNOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI VLADO
GOTOVAC SISAK U 2013. GODINI

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC - KULTURNO I INFORMACIJSKO
SREDIŠTE
Uloga narodnih knjižnica, pa tako i Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak u
prethodnih se nekoliko godina značajno povećala jer je ona postala lokalno kulturno i
obrazovno
informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Narodna
knjižnica i čitaonica Valdo Gotoavc Sisak djeluju kao ravnopravni dio hrvatskog knjižničnog
sustava i ravnopravni i sastavni dio europske mreže knjižnica. Ona je :
- 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 koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina, pojednica u
svakom životnom dobu
- mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema
potrebama korisnika,

Ovakva vizija temelji se na:
- Ustavu Republike Hrvatske, međunarodnim, stručnim dokumentima
hrvatskim zakonskim dokumentima:
Standardi za narodne knjižnice i standardi za pokretne knjižnice (1999.) Postoje IFLA
Smjernice koje su polazište za razvoj usluga za OPP (osobe spotrebnim potrebama):
- 2004. -Smjernice za knjižnične službe i usluge za gluhe
- 2004.- Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom
- 2005.- Smjernice za građu laganu za čitanje
- 2005.- Smjernice za knjižnične programe opismenjavanja
- 2006.- Knjižnice za slijepe u informacijsko doba- smjernice za razvoj službi i usluga
- 2007. -Smjernice za knjižnične usluge za zatvorenike
- 2008. -Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom – lista za(samo)procjenu
- 2009. -Knjižnične smjernice za bolničke pacijente, za starije osobe iza osobe s
posebnim potrebama smještene u ustanovama za trajno zbrinjavanje
PROMICANJE KULTURNIH / CIVILIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI
Kulturne aktivnosti u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak sastavni su dio osnovne
djelatnosti.
Cilj je promicanje kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanje baštine, kulture, povijesti i
tradicije lokalne zajednice, ohrabrivanje umjetničkog i kulturnog razvoja ljudi svih dobnih
skupina, osiguravanje prostora za formalno i neformalno okupljanje građana, podrška
multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, upoznavanje i afirmiranje kulture
manjina i drugih kultura.
To se postiže u suradnji s kulturnim i obrazovnim ustanovama, udrugama i
pojedincima, pružanjem prostora za kulturne aktivnosti, organiziranjem kulturnih programa i
brigom da kulturni interesi budu zastupljeni, kako u zbirkama, tako i u cjelokupnoj djelatnosti
narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Aktivnosti:
- suradnja na lokalnoj razini knjižnica, muzeja, arhiva i drugih ustanova
- suradnja i partnerstvo s obrazovnim i drugim ustanovama na lokalnoj razini (vrtići,
škole, fakulteti, domovi umirovljenika) čije programe knjižnica obogaćuje kulturnom
komponentom
- suradnja s institucijama lokalne uprave (centri za socijalni rad, uprave za djecu,
mlade, obitelj, ..)
- suradnja s nevladinim udrugama u području promicanja kulture, obazovanja,
ljudskih prava i sl.
- organizacija i planiranje kulturnih sadržaja u knjižnici
- pripremanje i postavljanje tematskih izložbi u skladu s odgojnim i obrazovnim
zadaćama
- organiziranje promocije knjiga, književnih susreta, projekcija nove građe,
organiziranje natjecanja u kvizu za učenike osnovnih i srednjih škola i sl.
- obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture
- organiziranje tribina i predavanja
- informiranje građanstva putem medija (dnevni tisak, tjednik, TV, radio)
- suradnja s nakladnicima, muzejima, drugim knjižnicama

Plan i program rada Odjela za odrasle

KNJIŽEVNI SUSRETI/PPREDAVANJA/TRIBINE
‐
‐
‐
‐
‐
‐

književni susret – gost: Milana Vuković-Runjić
predavanje – Svemirski letovi i privatna industrija, gost: Ante Radonić
predavanje – Piramide, gost: Semir Osmanagić
predavanje – Divine-božanski park energije
predstavljanje prvog Kulinarskog instituta u Sisku
okrugli stol – „u korak sa...“ (nekoliko tijekom godine)
 usuret eu
 palijativna skrb
 djeca su naša budućnost
 posvajanje djece /pozitivna iskustva/
 devijantno društvo
 zdravo društvo

IZLOŽBE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

izložba kalendara zavičajne zbirke (siječanj)
izložba „likovna djela u zavičajnoj zbirci“ (povodom Dana grada, početak lipnja)
izložba akvaristike
izložba nakita
izložba hobby art (nekoliko izložbi tijekom godine u trajanju po tjedan dana)
izložba povodom glazbenih obljetnica (2 tijekom godine)
izložba povodom međunarodnog dana pismenosti

LIKOVNE IZLOŽBE
‐
‐
‐
‐
‐

Dimitrije Popović – likovno-književni susret
Hrid Matić – glazbeno-likovni susret
Božidar Škofač – izložba povodom Uskrsa
Kristina Mareković – izložba mlade sisačke slikarice
Katarina Fabijanić – izložba mlade sisačke grafičarke

KREATIVNE RADIONICE/RADIONICE
Ciklus radionica „Kreativan dom“




redizajniranje kroja – gost: Nina Modronja Breyer, dizajnerica
ukrašavanje odjeće – gost: Jadranka Marić
uređenje interijera – gost: Valentina Šerbec, arhitektica

Ciklus kreativnih radionica




heklanje
vez
fimo masa

KONCERTI
‐

koncert harfe – Ivana Biliško, harfistica
– Ivana Srbljan, mezzosopranistica (16.04.2012., u 18,00 sati)

MANIFESTACIJE
‐
‐

obilježavanje Dana knjižnice 22. travnja
22. sata antikvarijata (listopad)

Plan i program rada Ogranka Caprag
SIJEČANJ
15.01. 2013. Svjetski dan vjerske slobode, gost: vel. Branimir Koretić
Okrugli stol o gljivama, voditelj: Milan Božičević
Etno-stvaraonica
Izložba nakita Bajt Nade s kolegicama
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, prednatjecanje za 5. razrede
VELJAČA
Izložba maski, moderator: Jasminka Vidović Buinac
Svjetski dan borbe protiv raka, predavač: dr. Tomislav Fabijanić
Okrugli stol o gljivama, voditelj: Milan Božičević
Alternativni pristup životu
Radionica za Valentinovo
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, prednatjecanje za 4. razrede
OŽUJAK
Dani hrvatskoga jezika: moderatori: učiteljice Refika Omerćehaić, Sanja Kukurić
Izložba povodom blagdana Uskrsa - Mareković Ivan
Okrugli stol o gljivama, voditelj: Milan Božičević
Obilježavanje Svjetskog dana poezije – izložba
Dan planinara: moderator Jadranka Gabriša Perković, knjižničarka
Etno-stvaraonica
Predavanje na temu Ekoproizvodnja
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, prednatjecanje za 3. razrede
Radionica povodom Uskrsa
27.03.2013.Natjecanje u skeč igrama i kratkim igrokazima
TRAVANJ
Književni susret za djecu povodom Međunarodnog dana dječje knjige (u suradnji s
nakladničkom kućom Alfa)
Međunarodni dan zdravlja, predavač: dr. Fabijanić ili dr. Pajtlar
Radionica povodom Dana planeta Zemlje
Alternativni pristup životu
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, polufinale i finale
SVIBANJ
Okrugli stol o gljivama, voditelj: Milan Božičević
Književna večer – Tvornica kulture
Izložba Štefice Kraker
Etno-stvaraonica
Radionica polaznika radionice engleskog jezika povodom Majčina dana
LIPANJ
3.06.2013.- Grad u predgrađu s temom „Usmena predaja…“
Obilježba Dana djece, žrtava nasilja , u suradnji s Obiteljskim centrom SMŽ
Alternativni pristup životu
Likovna izložba Božidara Škofača
SRPANJ i KOLOVOZ
Filmske projekcije

Izložba fotografija Darka Rička
Ljetna radionica
RUJAN
Okrugli stol o gljivama, voditelj Milan Božičević
Književni susret u suradnji s Ljevakom)
Dan hrvatske policije, prdavač: Srećko Pejnović, djelatnik PU SMŽ
Radionica za male povodom Svjetskog dana srca
Etno-stvaraonica
Književna večer – Tvornica kulture
LISTOPAD
Besplatan upis prvačića i beba
Okrugli stol o gljivama, voditelj Milan Božić
Međunarodni dan djeteta
Svjetski dan mentalnog zdravlja , predavanje za mlade, predavač: dr. Suzana Fabijanić
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, prednatjecanje za 8. razrede
Alternativni pristup životu
Halloween radionica
STUDENI
Međunarodni dan prava djeteta, predavanje u suradnji sa Obiteljskim centrom SMŽ
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama , u suradnji sa Centrom za žene Adela
Književni susret u suradnji s Profil Mozaikom
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, prednatjecanje za 7. razrede
Etno-stvaraonica
Hobby art – izložba Biljane Marić
PROSINAC
Izložba i radionica povodom blagdana Božića, moderator: Ante Krpan, učitelj
„Čitanje naglas“ – čitanjem na glas, prednatjecanje za 6. razrede
Alternativni pristup životu
Radionica povodom Božića
Kontinuirani programi:
Radionica engleskog jezika (triput tjedno)
Informatika 50+ (jedanput tjedno)
Biblioterapija za korisnike Centra za rehabilitaciju Komarevo i klub „Žabica“

Plan i program rada Dječje igraonice „Zvončica“
SIJEČANJ
1. grupa- Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i
čitanja te razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i
pravoslavne vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze
nakon nastave napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih
datuma u ovom mjescu:
7.siječnja – obilježavanje pravoslavnog Božića- prigodno druženje s Romima
14.siječnja- likovna radionica „ Zimska idila“ za predškolski i školski uzrast
16.siječnja- kreativna radionica-„ Kućica za lutke“- za predškolski i školski uzrast (
djeca će izrađivati kućicu od potrošnih materijala
18.siječnja- likovna radionica- „ Ogrtač tete Zime“ za predškolski i školski uzrast
22.siječnja- kreativna radionica „Snježna kraljica“- za predškolski i školski uzrast
2. grupa- Tjedne aktivnosti u obliku likovnih i kreativnih radionica vezanih za igru i trenutačne
interese djece. Likovne i kreativne radionice održavaju se tijekom cijele godine nevezano za
određene datume već za zanimanje djece (teme likovnih radionica za cijelu godinu npr.
Sakupljanje i prešanje cvijeća te izrada sličica, izrada lutke od cvjećarske spužve , izrada
nakita od tijesta ili kaširanog papira, oslikavanje kamenčića, ukrašavanje boca, tegli, vaza;
ukrašavanje bilježnica žigovima od krumpira, izrada bajkovitog gradića ili bilo čega drugog
izvučenog iz konteksta pročitane priče, izrada kućica od kutija, izrada prometnica i zajedno
sa kućicama-grada, izrada kutije za uspomene, ukrašavanje vješalice itd…)
Osim likovnih radionica, obilježit ćemo i neke datume u siječnju, s naglaskom na vjerske
sadržaje.
-

Likovna radionica- šećerni akvarel – za predškolsku djecu – tema po dogovoru
Kreativna radionica – 3D slike iz mikrovalne -za predškolce, tema po dogovoru
Kreativna radionica – učinimo sami slikovite limenke za olovke – za predškolce
Likovna radionica – nacrtajmo plavi snijeg – za predškolce, bijeg u svijet mašte

VELJAČA
1. grupa- Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i
čitanja te razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i
pravoslavne vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze
nakon nastave napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih
datuma u ovom mjesecu uključujući i tradicionalnu Fašničku povorku:
4. veljače- Posjet Udruzi oboljelih od karcinoma Sisak te darivanje članica povodom
Svjetskog dana borbe protiv raka
11.veljače- Posjet sisačkoj bolnici Dr.Ivo Pedišić povodom Svjetskog dana bolesnika
14.veljače- tradicionalni Bal za Valentinovo za polaznike Igraonice
18. do 22.veljače- obilježavanje Tjedna metrinskog jezika ( priigodni program koji
uključuje pričaonice,kreativne i likovne radionice, filmske projekcije) ovogodišnji tjedan
obilježit ćemo s imenom velikog hrvatskog književnika Mate Lovraka i njegovih djela

2. grupa14. 02. Valentinovo – dan zaljubljenih – kreativna radionica – što želim pokloniti svojoj
simpatiji, a mogu sam/a izraditi.
kreativna radionica – izrada ukrasne vrećice od stare kutijice (ambalaže)
Bal za Valentinovo za sve polaznike igraonice
18.-22. 02.- Međunarodni dan materinjeg jezika – tjedan posvećen materinjem jeziku,
gledanjem filmova i čitanjem priča Mate Lovraka
Tijekom 2. Ili 3. mjeseca je fašnik. Organizirano ići na fašnik u gradu, izraditi maske i
kostime.
Likovna radionica – izrada maske od plastičnih ili papirnatih tanjura
OŽUJAK
1. grupa- Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i
čitanja te razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i
pravoslavne vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze
nakon nastave napisati zadaću i naučiti novo gradivo, poboljšanjem vremena djeca će
krenuti i na izlete te započeti s radovima na farmi u Komarevu.Osim toga, djeca će obilježiti
neke od važnijih datuma u ovom mjesecu:
6.ožujka –kreativna radionica „ Čarobna kutijica“- izrada prigodnih darova majkama i
bakama povodom Dana žena
7.ožujka- kreativna radionica „ Čestitka od srca“- izrada prigodnih čestitki mamama i
bakama povodom Međunarodnog dana žena
21.ožujka- druženje s pjesnikom Slobodanom Repakom uz dječju poeziju povodom
Svjetskog dana poezije
22.ožujka- posjet Vodoopskrbi Kupa u Selištu povodom Svjetskog dana voda te
darivanje zaposlenika prigodnim darovima koje su djeca izradila
27.ožujka- prigodni program u izvedbi djece polaznika „ Čarobni zastor se ponovno
diže“ povodom Svjetskog dana kazališta
2. grupa08.03. Međunarodni dan žena – razgovor sa djecom o tome koje su im žene u životu važne,
koja im je najvažnija, razgovarati o sestrama, majkama, bakama, tetama, tetama u igraonici.
Zašto su im te žene važne i kako se oni moraju odnositi prema ženama koje su im važne.
- kreativna radionica – izrada poklona za majke, bake, sestre – ukrasi za zid od rezanih rola
od papira
11.-27.03. Dani hrvatskog jezika i Svjetski dan kazališta – čitanje priča Ivane Brlić
Mažuranić, odabrati jednu priču, napisati dramatizaciju, te napraviti kraću predstavu cijele
priče ili samo jednog dijela.
- likovna radionica – izrada kazališne štapne lutke od cvjećarske spužve i kaširanog papira,
radionica za predškolce

TRAVANJ
1. grupa- Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i
čitanja te razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i
pravoslavne vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze
nakon nastave napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih
datuma u ovom mjesecu:

2.travnja- posjet Maloj kući u Petrinji te druženje s djecom s posebnim potrebama
povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu
4.travnja- posjet HCR-u Sisak povodom Međunarodnog dana svjesnosti o
opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju
8.travnja- druženje s djecom romske nacionalne manjine povodom Svjetskog dana
Roma u suradnji s Romskim kulturnim centrom
22.travnja- kreativna radionica „ Bogatstvo Zemlje“ povodom dana planeta Zemlja
29.travnja- druženje uz igru i ples s članovima skupine Street shadows povodom
Svjetskog dana plesa

2. grupaSvjetski dan zdravlja – pogledati film o zdravlju, razgovarati o zdravlju, higijeni, zdravlju
zubi, o liječnicima i zubarima, o važnosti zdravlja u životu. Razgovarati o zdravoj hrani,
pripremiti zdravu hranu i donijeti je u igraonicu, probavati, komentirati.
-

Kreativna radionica – kako izgleda zdrav obrok, za predškolsku djecu
Kreativna radionica – izrada uskršnjih jaja
Kreativna radionica – izrada kaširanog uskršnjeg zeca

22.04. Dan planeta Zemlje – razgovor i po mogućnosti prikazivanje kraćeg filma o našem
planetu, izrada naše galaksije, položaj planeta, crtanje, kaširanje. Sunčev sustav se može
napraviti kao mobil koji će ostati u igraonici.
- kreativna radionica – svemirska prometala od plastičnih boca, predškolska djeca
- likovna radionica – zajedničko crtanje galaksije na hameru
SVIBANJ
1. grupa
Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i čitanja te
razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i pravoslavne
vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze nakon nastave
napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih datuma u ovom
mjesecu:
3.svibnja- posjet redakciji Večernjeg lista i Sisačkog tjednika povodom Svjetskog
dana slobode tiska
(4.svibnja Svjetski dan vatrogasaca- možda posjet DVD-u Sisak ili oni dođu do nas)
8.svibnja- posjet Dječjem groblju na Viktorovcu povodom Dana sjećanja na poginule
tijekom Drugog svjetskog rata
9.svibnja- likovna radionica „ Igra lastavice i rode“- za predškolski i školski uzrast
10.svibnja- kreativna radionica „Roda u posjeti“ za predškolski i školski uzrast-izrada
plošnih lutaka povodom Svjetskog dana ptica selica
15.svibnja- uključivanje u tradicionalno obilježavanja Dana obitelji u Capragu
20. do 24.svibnja – Tjedan kulturne raznolikosti za najmlađe- Četiri dana za četiri
naroda: Romi, Srbi, Bošnjaci i Hrvati( program u kome će se svaki narod prezentirati kroz
ples, pjesmu i narodne običaje)
2. grupa
09.05. Majčin dan – izrada čestitke za majku, baku.

15.05. Međunarodni dan obitelji – uključivanje igraonice u program vezan uz Dan obitelji u
Capragu
20. – 24.05. – Tjedan kulturne raznolikosti za najmlađe – četiri dana za četiri naroda. Romi,
Srbi, Bošnjaci i Hrvati (program kroz koji će se svaki od naroda prezentirati kroz ples, pjesmu
i narodne običaje)
LIPANJ
1. grupa
Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i čitanja te
razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i pravoslavne
vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze nakon nastave
napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih datuma u ovom
mjesecu:
3. do 7.lipnja- tjedan posvećen Capragu „ Caprag ima dušu“ uz podršku MO Caprag,
MO Ivan Buić, MO Eugen Kvaternik te udrugu Kopa Beach- uređenje okoliša u Capragu,
sadnja cvijeća, čišćenje šumice i kupališta u naselju povodom Međunarodnog dana okoliša
13.lipnja- posjet Crvenom križu Siska povodom Međunarodnog dana darivatelja krvi
14.lipnja- predstva povodom završetka školske godine
21.lipnja- posjet Dječjem groblju na Viktorovcu povodom Dana antifašističke borbe
2. grupa
3. – 7. 6. – Caprag ima dušu
14. 6. – program povodom završetka školske godine
21.06. Svjetski dan glazbe – približiti djeci klasičnu glazbu, razgovarati o glazbi, pokušati
pomoću udaraljki ili nekog drugog instrumenta koji nam je dostupan proizvesti neki logičan
zvuk.
- kreativna radionica - izrada udaraljki, zvečke i sl. za predškolsku djecu
25.06. Dan državnosti – razgovor o domovini, zašto je volim i zašto mi je ona važna,
prikazivanje filma,
- kreativna radionica - izrada zemljopisne karte Hrvatske.
Tijekom ljetnih mjeseci – kreativne radionice vezane za ljeto, more, Kupu, odmor itd.

SRPANJ
1. grupa
Nakon završetka školske godine Igraonica u srpnju i kolovozu, kao i Knjižnica, radi samo
jednu smjenu. Djeca prestaju s učenjem slova i brojki, ali i dalje se nastavlja na razvoju
grube i fine motorike te s brojnim sportskim aktivnostima. Također, uči se s djecom koja su
nakon završetka škole završila na popravnom ispitu. U srpnju nema važnih datuma koje će
djeca obilježiti.
5. srpnja- 4. Mala olimpijada na središnjem trgu u Capragu za svu djecu od 3 do 14
godina
od 15. do 30.srpnja- velika akcija Recimo stop ambroziji!- djeca, roditelji, bake i
djedovi te prijateji uklanjat će ambroziju s područja Capraga ( u suradnji s Mjesnim odborima
i udrugom Kopa beach iz naselja)
2. grupa
5.7. Mala olimpijada
15. – 30. 07. – velika akcija – Recimo stop ambroziji

KOLOVOZ
1. grupa
5.kolovoza- obilježavnje Dana oluje s udrugama branitelja Grada Siska
12. do 16. kolovoza- radionice s temom Morskog svijeta
2.grupa
05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti – posjet pripadnika hrv. Vojske, razgovor s
djecom.
- kreativna radionica – ljeto u mome gradu
- likovna radionica – zašto je more plavo
RUJAN
1. grupa- Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i
čitanja te razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i
pravoslavne vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze
nakon nastave napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih
datuma u ovom mjesecu:
2.rujna do 6. rujna- Tjedan slova i slovarica - razne kreativne i literarne radionice i
pričaonice povodom Međunarodnog dana pismenosti
13. rujna- predstva povodom početka školske godine
16. rujna- " Ogrtač za našu Zemlju" - kreativna radionica povodom Međunarodnog
dan azaštite ozonskog omotača
19. rujna- " Golubice za svu djecu svijeta"- kreativna radionica povodom
Međunarodnog dana mira
21. rujna- Biciklima i rolama kroz Caprag- akcija za velike i male povodom
Međunarodnog dana bez automobila
2.grupa
13.09. – predstava povodom početka školske godine
21.09. Međunarodni dan mira
- Likovna radionica za predškolski uzrast. izrada golubice i drugih simbola mira različitim
likovnim tehnikama
Razgovor o miru, što je to mir i zašto je tako važan
LISTOPAD
1. grupa
Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i čitanja te
razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i pravoslavne
vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze nakon nastave
napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih datuma u ovom
mjesecu:
1.listopada- posjet domu umirovljenika povodom Međunarodnog dana starijih osoba
4.listopada- druženje s udrugom Patronus i njezinim četveronožnim prijateljima
povodom Svjetskog dana zaštite životinja
9.listopada- posjet Pošti i druženje s njezinim zaposlenicima povodom Svjetskog
dana pošte
16.listopada- Zdravi stol- kreativna radionica povodom Svjetskog dana hrane
28.listopada- Kino klub- projekcija animiranih filmova za predškolce i osnovnoškolce
povodom Svjetskog dana animiranog filma
31.listopada- Kasica prasica- kreativna radionica povodom Svjetskog dana štednje

2. grupa
4.10. Međunarodni dan djeteta – priprema kraćih igrokaza kroz tjedan djeteta, početkom
tjedna izrada lutaka, a zadnji dan dječjeg tjedna izvođenje predstave. Izrada plošnih lutaka
na štapu (2-3 lutke) i učenje teksta, koje mora početi ranije. – primjenjivo kontinuirano svake
godine za tjedan djeteta
4.10. Međunarodni dan životinja – upoznavanje djece sa životom mrava, pčela, leptira. Izlet u
prirodu, pronalaženje mravinjaka, nakon toga razgovor i crtanje ili izrada mravinjaka.
Pozivanje u goste pčelara koji će govoriti o životu pčela i izradi meda. Sljedećih dana likovne
aktivnosti izrade malih košnica od prirodnih materijala, crtanje pčela ili bilo čega drugog u
vezi pčela, ovisno za šta će djeca pokazati veći interes. Promatranje leptira, razvojne faze
leptira, izrada razvojnih faza leptira i na kraju likovni prikaz leptira- primjenjivo tijekom godine,
nevezano strogo uz datum Međunarodnog dana životinja.
- Aktivnosti vezane uz dane kruha. Izrada tijesta, oblikovanje tijesta. Djeca mogu ponijeti
tijesto kući kako bi ga ispekli. Razgovor o kruhu i o tome koliko nam je važan u svakidašnjem
životu. Posjet Gradskoj tržnici, u pratnji roditelja, izlaganje dječjih radova na štandu.

STUDENI
1. grupa
Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i čitanja te
razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i pravoslavne
vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze nakon nastave
napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih datuma u ovom
mjesecu:
11. do 15. studenog - Tjedan vjerske tolerancije- vjerske radionice katoličke, islamske
i pravoslavne vjeroispovijesti povodom Međunarodnog dana tolerancije
20.studenog- " Budi mi prijatelj" kreativne radionice i pričaonice povodom Svjetskog
dana djece
25.studenog- Posjet centru za žene Adela povodom Svjetskog dana borbe protiv
nasilja nad ženama
2. grupa

11.-15.11. – Tjedan vjerske tolerancije
16.11. Međunarodni dan snošljivosti . Razgovor s djecom o tome zašto moramo biti
tolerantni, što je tolerancija, što znači biti tolerantan. Organizirati igru u kojoj će
tolerancija doći do izražaja i ukazivati djeci na situaciju u kojoj su pokazali toleranciju,
a u kojoj nisu.
20.11. Sveopći dječji dan – naučiti djecu nekoliko pjesmica i održati kraći recital. Bilo
bi dobro da budu prisutna djeca iz svih grupa.
PROSINAC
Uz svakodnevni program za starije predškolce koji uključuje razvoj pisanja i čitanja te
razvijanje fine i grube motorike, vjerskih radionica za djecu islamske, katoličke i pravoslavne
vjeroispovjesti, kao i svakodnevnog programa za osnovnoškolce koji dolaze nakon nastave
napisati zadaću i naučiti novo gradivo, djeca će obilježiti neke od važnijih datuma u ovom
mjesecu:

3. prosinca- posjet Centru za rehabilitaciju u Komarevu- povodom Svjetskog dana
osoba s invaliditetom
6.prosinca- sadnja pšenice za Svetu Luciju
16. do 20. prosinca- likovne i kreativne radionice povodom Božića
20.prosinca- predstava povodom Božića i nadolazećih zimskih praznika
24. prosinca- čašćenje kolačima povodom Božića svih polaznika igraonice

Plan i program rada Dječjeg odjela
2013. godine obilježava se stota godišnjica objavljivanja omiljenje dječje knjige niza
generacija „Čudnovate zgode šegrta Hlapića“ Ivane Brlić Mažuranić. U svjetlu te vrijedne
obljetnice, Dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, planira, između
ostalog, niz aktivnosti tijekom siječnja, veljače, ožujka i travnja.
Anketa „Najdraža knjiga iz djetinjstva“ - provodit će se u tri odjela Knjižnice, a rezultati će biti
objavljeni 2. travnja 2013. na Međunarodni dan dječje knjige. (do travnja 2013.)
Literarni natječaj za osnovnoškolce – „Hlapićeve i moje zgode“ (do travnja 2013.)
Likovni natječaj za osnovnoškolce – „Ilustracija naslovnice Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“
(do travnja 2013.)
STALNE AKTIVNOSTI
Igraonica – svakodnevno u stalnim terminima
Multimedija-svakodnevno u stalnim terminima
Klub sakupljača sličica-dvaput mjesečno u dogovorenim terminima
Klub roditelja „Zagrljaj“ –jedanput mjesečno u dogovorenim terminima
Kino petkom
SIJEČANJ
Izložba u izlozima „Anđeli“
Besplatni računalni tečajevi
Turnir u društvenim igrama
Fašnički izlozi Knjižnice
VELJAČA
Fašnički izlozi Knjižnice
Predavanje „Sigurni na internetu“ povodom Svjetskog dana sigurnosti na internetu
„Priče liječe“ Posjet Odjelu pedijatrije Opće bolnice dr. Ivo Pedišić povodom Svjetskog dana
bolesnika
Sjećate li se spomenara? – izložba spomenara, ispunjavanje spomenara Knjižnice , susret
spomenara – čitanje starih spomenara
Obilježavanje Dana materinjeg jezika
OŽUJAK
Predstavljanje Eko grupa sisačkih osnovnih škola
Obilježavanje Dana Sv. Patrika
Uskrs u knjižnici
TRAVANJ
Kviz znanja: Je li Hlapić dječak ili miš?
Proglašenje rezultata ankete „Najdraža knjiga iz djetinjstva“
Djeca djeci predstavljaju svoju najdražu knjigu
Proglašenje rezultata literarnog natječaja „Hlapićeve i moje zgode“
Izložba ilustracija „Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“
SVIBANJ
Obilježavanje Svjetskog dana smijeha
„Sisak i Kupa oduvijek su skupa“ – niz događanja kojima će se obilježiti Dan grada Siska i
Dan Sisačko-moslavačke županije

LIPANJ
„Sisak i Kupa oduvijek su skupa“ – niz događanja kojima će se obilježiti Dan grada Siska i
Dan Sisačko-moslavačke županije
SRPANJ
Izložba u izlozima „Dr. Seuss“
Tjedan američke kulture: Školski sustav u Americi, Američka hrana
KOLOVOZ
Izložba u izlozima „Lijepa naša Hrvatska“
Literarni natječaj: „Najljepši hrvatski grad“
RUJAN
Mala škola bontona (niz aktivnosti vezanih uz poučavanje pravilima lijepog ponašanja)
LISTOPAD
Obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta
Izložba o djeci robovima
Mjesec hrvatske knjige (tradicionalna manifestacija obuhvatit će niz aktivnosti koje će biti
vezane uz određenu, još nepoznatu, temu)
STUDENI
Mjesec hrvatske knjige (tradicionalna manifestacija obuhvatit će niz aktivnosti koje će biti
vezane uz određenu, još nepoznatu, temu)
Kako nove knjige dolaze u Knjižnicu? – izložba novih knjiga, prezentacije o sjmovima knjiga
PROSINAC
Blagdani u Dječjoj knjižnici
Izložba „Glazba“ u suradnji s Glazbenom školom Frana Lhotke

Plan i program rada dječje igraonice Dječjeg odjela
Zadaci i ciljevi

razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala osiguravajući poticajnu okolinu:
emocionalni razvoj, razvoj samostalnosti, socijalni razvoj, spoznajni razvoj, razvoj govora,
tjelesni razvoj, razvoj kreativnosti

oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi,
uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti

zadovoljavanje djetetovih osnovnih, socijalnih i osobnih potreba i prava

stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj

uvažavanje i zadovoljavanje potreba obitelji
SIJEČANJ
Tema za siječanj:
Snjegovići i snijeg, led
Maske
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
VELJAČA
Tema za veljaču:
14.2.Valentinovo
12.2. Fašnik
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Uređenje izloga povodom fašnika.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
OŽUJAK
Teme za ožujak:
8.3. Međunarodni dan žena
21.3. Prvi dan proljeća
22.3. Svjetski dan zaštite voda
23.3. Svjetski meteorološki dan
24.3. Cvjetnica
27.3 Međunarodni dan kazališta
31.3. Uskrs
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
TRAVANJ
Tema za travanj:
22.4. Dan planeta Zemlja
24.4. Uskrs
29.4. Međunarodni dan plesa
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom
planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.

SVIBANJ
Tema za svibanj:
3.5. Dan sunca
6.05. Svjetski dan smijeha
9.5. Majčin dan
18.5. Međunarodni dan muzeja
22.5. Međunarodni dan biološke raznolikosti
za dan grada Sisak i Kupa oduvijek su skupa
LIPANJ
Tema za lipanj:
4.6.Dan grada za dan grada Sisak i Kupa oduvijek su skupa
5.6. Svjetski dan zaštite okoliša
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
SRPANJ
Tema za srpanj:
More
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
RUJAN
Tema za rujan:
8.9. Međunarodni dan pismenosti
9.9. Dan poštanske marke
21.9. Svjetski dan bez automobila
23.9 .Prvi dan jeseni
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložba dječjih likovnih radova u igraonici.
LISTOPAD
Tema za listopad:
1.10. Dječji tjedan
Dan zahvalnosti za plodove zemlje
15.10. Mjesec knjige:
20.10. Svjetski dan jabuka
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
STUDENI
Tema za studeni:
Mjesec knjige: Životinje zimi
20.11-25.12.2012. Putujemo svijetom: Svijet glazbe u suradnji s Glazbenom školom Fran
Lhotka

Aktivnosti uz izložbu Mjeseca knjige
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.
PROSINAC
Tema za prosinac:
20.11-25.12.2013. Putujemo svijetom: Svijet glazbe u suradnji s Glazbenom školom Fran
Lhotka
6,12.Sv. Nikola
Božić
Uređenje izloga knjižnice povodom Božića.
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu.
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici.

Ravnateljica
Snježana Pokorny,mag.paed.

