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DJELOKRUG RADA 

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak zasniva svog program rada na Zakonu o knjižnicama 
(NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i na Standardima za narodne knjižnice i čitaonice u Republici Hrvatskoj 
(NN 58/99).  

Osnivač i vlasnik Knjižnice je grad Sisak na temelju rješenja Ministarstva kulture i prosvjete (Klasa: 025-
04/94-01/01), Ur. Broj: 503-0104-94-2) od 20.siječnja 1994. godine. 

Knjižnična djelatnost 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, 
- sudjelovanje 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 informacija, 
- 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 Sisačko-moslavačke 
županije, 
- program Središnje knjižnice za nacionalnu manjinu Bošnjaka uključuje: 
nabavu na jeziku manjine, osiguravanje korištenja knjižne i neknjižne građe, tribine i predavanja, izložbe, 
kao i međuknjižničnu posudbu. 
 
Program rada Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak u 2017. godini realizirat će stručni 
radnici i radnici: 
 
ZAPOSLENICI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA SISKA: 
  

Ravnateljica 1 
Voditelj zavičajne zbirke 1 
Suradnik u matičnoj službi 1 
Diplomirani knjižničari 16 
Odgajatelj u igraonici 3 
Knjižničari 2 
Pomoćni knjižničari 8 
Suradnik na održavanju računalne opreme 1 
Knjigovođa 1 
Tajnik-administrator 1 
Administrator-blagajnik 1 
Čistačica 3 
  
Ukupno 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZAPOSLENICI FINANCIRANI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA: 
 
Voditelj Županijske matične službe 1 
Dipl. knjižničar u Središ. knjiž. za nac. manj. Bošnjaka 1 
  
Ukupno 2 
 
ZAPOSLENICI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA MARTINSKA VES: 
 
Pomoćni knjižničar 1 
  
Ukupno 1 
 
 
 
 
PROSTOR 
Djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak organizirana je kroz odjele i ustrojbene 
jedinice. Ustrojbene jedinice Knjižnice su:  
 
Odjel za odrasle, Dječji odjel, Ogranak Caprag, Središnja knjižnica nacionalne manjine Bošnjaka, 
Županijska matična služba, Financijsko računovodstvena služba, Služba za informatiku. 
 
 
 
ODJEL ZA ODRASLE, Rimska ulica 27 

U Odjelu za odrasle smještena je knjižnična građa namijenjena korisnicima od srednjoškolskog uzrasta. 
U ovom odjelu smještene su Zavičajna zbirka, Glazbena zbirka i DVD zbirka. Također, tu je smještena 
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, s naglaskom na stručnom usavršavanju knjižničara. 

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. 

U DVD zbirci nalaze se edukativni CD-ROMovi, DVD-mediji sa temom filmskih klasika, ekraniziranih 
knjiga, dokumentarnih filmova, te popularnih igranih filmova. 

Glazbena zbirka sastoji se od: 

• knjižne građe (knjige i časopisi o glazbi) 
• neknjižne glazbene građa (muzikalije), 
• audiovizualne (AV) građa (CD,DVD) 

 
 
  



Prostor knjižnice U m2 Položaj Vlasništvo Komentar( broj 
prostorija, 
dostatnost prostora, 
postojanje izloga i 
sl.) 

Ukupan prostor 1060 Kat, prizemlje, 
podrum, ulaz, 
dvorište i ulica 

Ina Industrija nafte 
d.d. Zagreb 

 

Prostor za korisnike 530 Prizemlje/ 1.kat  Prostor ne 
zadovoljava uvjete 
korisnika za 
studijski rad, odjel 
za mlade, 
multimedije, 
čitaonicu dnevnog 
tiska 

Uredski prostor 65 1.kat  3 prostorije 
Spremište za knjige 465 podrum  10 odvojenih 

prostorija 
 
 
 
DJEČJI ODJEL, Kranjčevićeva 8 

U Dječjem odjelu smještena je knjižna građa za djecu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola, 
referentna zbirka, igraonica i multimedija (s bogatom zbirkom DVD-a, CD-a i CD-ROM-ova) što 
omogućava različite organizirane aktivnosti (kreativne radionice, 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+. Program 
informatičke edukacije INFORMATIKA 50+ namijenjen je građanima starije dobi. Cilj edukacije je 
stjecanje osnovnih informatičkih znanja u korištenju i primjeni osobnih računala, interneta i programske 
podrške budući da se zrelije generacije suočavaju sa znatnim problemom savladavanja osnova rada na 
računalu. 
 
 

 

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 Ulica, ulaz, 
prizemlje 

RH  

Prostor za 
korisnike 

234 Prizemlje  Prostor ne 
zadovoljava uvjete 



korisnika 
    za studijski rad, 

odjel za mlade, 
čitaonicu za mlade 
 

Uredski prostor 16 Prizemlje  2 prostorije 
Spremište za 
knjige 

0 Prizemlje  Prostor nije 
primjeren niti 
određen kao 
spremište 

 
 
 
 
 
OGRANAK CAPRAG, Trg hrvatske državnosti 1 
 

U Ogranaku Caprag smještena je knjižnična građa namijenjena djeci i odraslima. U sastavu ovog 
Ogranka djeluje i Središnja knjižnica za nacionalnu manjinu Bošnjaka, osnovana 2012. godine. Njeno se 
djelovanje ostvarije na više nivoa: od nabave 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 te dnevni tisak. Središnja knjižnica za 
nacionalnu manjinu Bošnjaka u 2014. godini premještena je u obnovljeni prostor koji je u 2015. godini 
opremljen novim namještajem i opremom: nove police i ormari za knjige, knjižnični pult, stolovi za 
korisnike, stolci, novi kompjutor.  

Također, u 2014. godini  u Ogranku Caprag odvojen je i Dječji odjel s igraonicom „Zvončica“. U Dječjem 
odjelu osim posudbe knjiga 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 namijenjen 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. 

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.  

 
 
Prostor knjižnice U m2 Položaj Vlasništvo Komentar( broj 

prostorija, 
dostatnost 
prostora, 
postojanje izloga i 
sl.) 

Ukupan prostor 443 Prizemlje, ulaz, trg 
i ulica 

Grad Sisak, Sanus 
Sisak 

 

Prostor za 
korisnike 

530 Prizemlje/ l.kat   

Uredski prostor 20 Prizemlje  2 prostorije 
Spremište za 
knjige 

30 Prizemlje  2 odvojene 
prostorije 

Dječji odjel s 
igraonicom 
„Zvončica“ 

80 Prizemlje OTP banka Prostor za knjige, 
igraonica, prostor 
za učenje, kuhinja, 
garderoba 

 

 

 

http://www.gkc-pula.hr/index.php/-2-6-9-1-Talijanski


Obavljanje knjižnične djelatnosti u Knjižnici u Martinskoj Vesi 

Uz pomoć Županijske matične službe Narodne knjižnice u Sisku 11. lipnja 2000. 
godine osnovana je knjižnica u Martinskoj Vesi koja je dio svojih poslova povjerila sisačkoj 
knjižnici (administrativni poslovi), a temeljem Ugovora koji se potpisuje svake godine Narodna knjižnica i 
čitaonica Vlado Gotovac Sisak obavezuje se na obavljanje knjižnične djelatnosti. Tako je u Knjižnici u 
Martinskoj Vesi zaposlena jedna djelatnica naše knjižnice (pomoćna knjižničarka), čiji rad financira 
općina Martinska Ves. 
U svom današnjem prostoru Knjižnica okuplja veći broj korisnika svih dobi, ponajviše djecu, kojima nudi 
slikovnice, knjige, društvene igre i mogućnost korištenja računala. Od 2005. godine djeluje igraonica za 
djecu od 3 do 7 godina, dva puta tjedno. Cilj knjižnice je postati kulturno i informacijsko središte općine 
Martinska Ves. 
 
 

FINANCIRANJE 

Financiranje ustanove odvija se kroz proračunska sredstva Osnivača sufinanciranjem pojedinih programa 
i projekata sredstvima Ministarstva kulture, Sisačko-moslavačke županije i samofinanciranjem kroz 
vlastite djelatnosti, sponzorstvom i donacijama. 

U 2017. godini planira se financiranje na razini 2016. godine prema navedenim izvorima. Imajući to u vidu 
ne mogu se planirati znatnija investicijska ulaganja. Ostvareni vlastiti prihod će se disperzirati u 
sufinanciranje posebnih programa i u skladu sa trenutnim potrebama. 
 
 
 
 
DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I VRIJEDNOSTI 
 
Misija Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak 
Naše je poslanje približiti znanje, informacije i kulturu žiteljima grada Siska i Sisačko-moslavačke 
županije, 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. 
 
Sukladno ulozi narodnih knjižnica u Europskoj uniji, temeljem dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito 
Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i Županije bez 
obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim 
oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.  
 
Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, 
tako da ona bude: 

• prepoznato kulturno središte grada 
• središte zajednice 
• privlačno mjesto za rad, igru i druženje 
• podrška obrazovanju korisnika svih dobi 
• mjesto koje posjeduje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima 
Knjižnica mora: 
• omogućiti  dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja 

nije u njezinu vlasništvu 
• poticati korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica 

Knjižnice 



• oblikovati  i nuditi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu 
• pridonositi  razvoju knjižničarske struke. 

 
Djelatnicima Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak želja je korisnicima i posjetiteljima stvoriti 
ugodnu i opuštenu atmosferu, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim 
radionicama. 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, IFLA-inih 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: 



-  Zakonu o knjižnicama (1997., 1998., 2000.) 

-  Standardima za narodne knjižnice i standardima za pokretne knjižnice (1999.) 
- Ustavu Republike Hrvatske 
- Strateškim službenim dokumentima: 
 
■ Hrvatska u 21. stoljeću : strategija kulturnog razvitka 
■ Strategija za Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (2002.) 
- Međunarodnim, stručnim dokumentima: 
- UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice (1994.) 
- IFLA/UNESCO - smjernice za razvitak narodnih knjižnica (2002.) 
- i pratećim smjernicama za pojedine korisničke skupine i usluge u narodnim knjižnicama 

o   Kopenhaška deklaracija (1999.)  

o  IFLA-in manifest o Internetu (2002.) 
o   Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj 

slobodi (2002.) 
 
 
VRIJEDNOST USTANOVE U KULTURI 
 
Knjižnica je ustanova u službi društva i njegovog razvoja, otvorena javnosti. U njoj 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 
 
 
 
 
 
 
 
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U NARODNOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI VLADO GOTOVAC SISAK U 
2017. GODINI 

KNJIŽNA GRAĐA 
 
Nabava knjižne građe u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac 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 vlastitih 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 i načinu 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 uRepublici Hrvatsko (NN58/99). 
 
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac 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 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 Vlado Gotovac Sisak 
nastoji slijediti razvoj suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Stoga pored tradicionalne 
tiskane građe važan dio zbirki čine i audiovizualna, multimedijska te elektronička građa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMI U 2017. GODINI 
 
 
 
ODJEL ZA ODRASLE 
   
 

• ORGANIZACIJA  5. NACIONALNOG NATJECANJA U ČITANJU NAGLAS 
             

Korisnici projekta su učenici od 3.- 8. razreda osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Ciljevi ovog 
projekta su:  

• poticanje i popularizacija knjige, čitanja i čitanja naglas na gradskim i županijskim razinama 
te u finalnom natjecanju, na nacionalnoj razini.   

• razvijanje  ljubavi prema knjizi i čitanju kao kvalitetnom načinu provođenja slobodnog 
vremena 

• unaprijediti čitalačke sposobnosti učenika te naglasiti čitanje kao temelj cjeloživotnog 
obrazovanja 

• poticanje usmenog izražavanja, razvijanje motivacijskih sposobnosti 
 

Ovo natjecanje prepoznato je kao jedinstven projekt u našoj zemlji i odaziv osnovnoškolaca iz svih 
krajeva Hrvatske je ogroman. 2015. godine i Ministarstvo kulture RH odalo je priznanje te postalo 
pokrovitelj ovog natjecanja. 

      
• planira se organizacija 5. Nacionalnog natjecanja. Cilj nam je okupiti još veći broj djece iz 

svih hrvatskih županija i kroz dva dana natjecanja ostvariti sve navedene ciljeve.  
 

 
 

• PREDSTAVLJANJE KNJIGE PSIHOLOGINJE LJUBICE UVODIĆ VRANIĆ: DEVET VJEŽBI 
OPUŠTANJA NA KAUČU (25. 1. 2017., 18:00) 

              
Ljubica Uvodić-Vranić jedna je od najproduktivnijih hrvatskih autorica psiholoških 
priručnika i voditeljica udruga i savjetovališta posvećenih održavanju i promicanju 
psihičkog zdravlja u lokalnoj i široj zajednici.  
Devet vježbi opuštanja na kauču, nova je knjiga profesorice Ljubice Uvodić Vranić 
koja  nudi lagane vježbe opuštanja uz koje osoba može vlastitom voljom i osobnim 
aktivnim nastojanjem raditi na podizanju vlastite vrijednosti i samopouzdanja. Autorica 
je naglašava kako se provođenjem ovih vježbi mogu zamijeniti sredstva za smirenje te 
snaženjem fizičkih i psihičkih resursa omogućavaju lakše nošenje sa stresom kao dijelom 
suvremenog života. 
 Opuštanje je vještina koja se uči i vježba. Otkrivamo kako se opustiti pomoću devet 
jednostavnih vježbi koje možemo vježbati  na kauču, u krevetu, na klupi u parku dok 
čekamo tramvaj ili u fotelji za čitanje.... 

 
• OBILJEŽAVANJE 23. TRAVNJA – NOĆI KNJIGE 

 
Kao i svake godine, Knjižnica se pridružuje organizaciji manifestacije Noć knjige. Ova 
manifestacija odvijat će se po posebnom programu, a centralni događaj bit će promocija knjige 
Buge Bosanac, dobitnice Nagrade Tea Benčić Rimay za 2016. godinu. Navedena knjiga tiskat će 
se kao nakladnički projekt Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. 

 
• ORGANIZACIJA STRUČNOG SKUPA  „NOVA, NEOBIČNA, INSPIRATIVNA... KNJIŽNICA“ 

 
Mjesto održavanja: Hotel „Panonija“, Sisak 06.04. - 07.04.2017 
Organizator: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak 



 
• Tema Skupa: s korisnicima, za korisnike - neobično, neuobičajeno, inovativno u knjižničnim 

uslugama i aktivnostima 
Knjižnice se sve više okreću inovativnim, neobičnim i neuobičajenim knjižničnim uslugama kako 
bi zadržale stare korisnike, privukle nove te vrlo jasno osnivačima i zajednicama u kojima i za 
koje djeluju pokazale kako je njihova uloga u kulturnom, stručnom i profesionalnom životu od 
velike važnosti za razvoj i napredak, ne samo lokalnih zajednica već i društva u cjelini. 
Knjižnice to ostvaruju prateći nove pravce koji se pojavljuju u knjižničnim uslugama u Hrvatskoj i 
svijetu, uspješno se noseći sa izazovima koje donose nove tehnologije i pomak usluga u mrežno 
okruženje, osmišljavanjem i implementacijom novih aktivnosti i usluga u suradnji s kolegama, 
udrugama, različitim ustanovama, osnivačima, ali i samim korisnicima. 
Stručnim skupom želi se omogućiti knjižničarima iz svih vrsta knjižnica u Republici Hrvatskoj i 
šire da stručnu zajednicu upoznaju s inovativnim, neuobičajenim ili neobičnim projektima koji su 
uspješno implementirani u usluge knjižnica što će, u konačnici, rezultirati razmjenom iskustava i 
ideja te širenjem uspješnih projekata na druge knjižnice. 
 
 

• PREDSTAVLJANJE KNJIGE TOMISLAVA BIRTIĆA ŠETNJE S BOGOM U GOJZERICAMA  

(Dan planinara 7. ožujka) 
Gost tribine: planinari i sociologinja Ivana Šoljan 
 

•  VRIJEME JE ZA VRIJEME – uoči obilježavanja Svjetskog meteorološkog  

dana (23. ožujka) ugostit ćemo Zorana Vakulu, glavnog meteorologa Hrvatske radiotelevizije 

• KREATIVNE RADIONICE ZA BLAGDANE (Uskrs) 
              

• ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM – predstavljanje izdanja u formi građe 
• lake za čitanje povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu (2. travnja) i Svjetskog 

dana osoba s Down sindromom (21. ožujka) 
 
 

• IZLOŽBA POVODOM BLAGDANA USKRSA - krunice Štefice Kraker  
 
 

• Odiseja u svemiru Clarka i Kubricka 
Stanley Kubrick (26. srpnja 1928. - 7. ožujka 1999.), američki filmski redatelj, scenarist i 
producent. Režirao je niz hvaljenih i ponekad kontroverznih filmova. Bio je poznat po pomnom 
biranju teme svojih filmova, spornoj metodi rada, raznolikim žanrovima u kojima je radio, 
tehničkoj perfekciji i povučenosti kad je bila riječ o njegovim filmovima i obitelji. 
U tematskome tjednu prikazivat će se najveće uspješnice ovog redatelja, postavljat će se 
izložba te predavanje. Kultni je redatelj i ljubitelj mladih te bi u njihovo ostvarivanje uključili 
srednjoškolce što većega broja srednjih škola. 
Arthur Charles Clarke jedan je od velike trojice pisaca znanstvene fantastike (druga dvojica su 
Isaac Asimov i Robert A. Heinlein).  

 

• PROMOCIJA KNJIGE U ŠUMI AUTORA DENISA DELOGU povodom Svjetskog dana 
multiple skleroze (25. svibnja) 

https://hr.wikipedia.org/wiki/26._srpnja
https://hr.wikipedia.org/wiki/1928
https://hr.wikipedia.org/wiki/7._o%C5%BEujka
https://hr.wikipedia.org/wiki/1999
https://hr.wikipedia.org/wiki/SAD
https://hr.wikipedia.org/wiki/Redatelj
https://hr.wikipedia.org/wiki/Scenarist
https://hr.wikipedia.org/wiki/Filmski_producent
https://hr.wikipedia.org/wiki/Znanstvena_fantastika
https://hr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://hr.wikipedia.org/wiki/Robert_A._Heinlein


 
• OBILJEŽAVANJE DANA GRADA (4. lipnja) 

 
• Kviz povodom Dana grada Siska (2.lipnja) 
• Parkovi i građevine Siska – prigodna izložba (2. lipnja) 

 
• IZLOŽBA UNIKATNOG NAKITA IZRAĐENOG TIFFANY TEHNIKOM autorice Ivana Komel  

 
 

• PREDAVANJE O BICIKLIZMU U SURADNJI S INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKOM ŠKOLOM 
SISAK  
Gost predavač: Miroslav Brajenović 
 
 

• IZLOŽBA SISAČKIH FOTOGRAFIJA autora Rifeta Sedića 
 
 

 
• PROMOCIJA KNJIGE KNJIGA ZA DIVLJU ŽENU Ingrid Divković 

 
 

• JASMINKA DOMAŠ – ŽIDOVSKA KULTURA I OBIČAJI UZ PROMOCIJU KNJIGE DUŠA JE 
NEBO povodom Europskog dana židovske kulture (4. rujna) 
 
 

• IZLOŽBA „SAN U KAMENU“ ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE povodom 
Međunarodnoga dana bijelog štapa (Svjetski dan slijepih) 15. Listopada 

 
 

• TJEDAN FRANA LHOTKE - obljetnica 30 godina smrti (26. siječnja) u suradnji 
Glazbenom školom Frana Lhotka Sisak) - početkom listopada da ujedno obilježimo 
Međunarodni dan glazbe (1. listopada) 
Fran Lhohtka je poznati hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog čije ime nosi i naša 
Glazbena škola. Kroz tjedan bi bile raspoređene različite aktivnosti: izložba, predavanje, izvedba 
nekoliko glazbenih točaka polaznika glazbene škole.    
 
 
 

• MJESEC HRVATSKE KNJIGE –odvijat će se po posebnom programu, a već tradicionalno 
održat će se akcije: 
 

• Posjeti prvih razreda svih srednjih škola knjižnici 
- predviđa se održavanje dvadesetak predavanja prilikom posjeta srednjoškolaca 

(Vesna i Renata, Sandra) 
- predviđeni troškovi: trošak 20 čokolada oko 180,00 kuna 

- redovni program prema zadanoj temi u kojemu sudjeluju svi 
• 22 sata antikvarijata 
• MANIFESTACIJA „TEINI DANI“ I DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE „TEA BENČIĆ RIMAY“ 

 



Manifestacija „Teini dani“ tradicionalno se održava u mjesecu prosincu. U okviru manifestacije 
planira se raspisivanje natječaja za najbolju neobjavljenu zbirku pjesama u prozi. 
 
 
 

• KNJIŽEVNA VEČER S ROLANDOM BUTKOVIĆEM,  dopredsjednikom Udruge slijepih 
Našice 

 
 
 

• IZLOŽBA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA - vitraji Marine Lavrnje 
 

 
• PROMOCIJA ROMANA KRISTIJANA NOVAKA CIGANIN, ALI NAJLJEPŠI 

 
• PROMOCIJA ROMANA NEĆAK, SISAČKOG KNJIŽEVNIKA SINŠE  MATASOVIĆA 

  
 

 

 
U Odjelu za odrasle planiraju se, uz navedene, sljedeći programi: 
 

• Obilježavanje međunarodnog dana poezije (21.3.) 
 

• Rad Čitateljskog kluba za slijepe i slabovidne osobe odvijat će se jednom mjesečno 
 

• Kontinuirano tijekom godine nastavit će se rad projekta Engleski za odrasle kojemu je cilj 
korisnicima treće životne dobi približiti osnove engleskog jezika i motivirati ih da nastave 
usavršavanje istoga samoobrazovanjem ili kroz tečajeve 
 
 

• Organizirani posjeti prvih razreda srednjih škola u gradu Sisku – upoznavanje s knjižničnim 
fondom i načinom rada u Odjelu za odrasle 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OGRANAK CAPRAG 
 
 
SIJEČANJ 
10.1. – 31.1. – Izložba ilustracija Ivane Švragulja  „Udišem dane“ 
17.1./10.00/ Vođeno čitanje za korisnike Centra za rehabilitaciju Komarevo, 
Kuće Sv. Vinka Paulskog Oborovo i Kluba Žabica 
19.1./14.00/ Promocija knjige Renate Holcer „Tri hrabre žabice i hokej na bari 
Žabenskoj“ 
Nakon svoje prve knjige pod nazivom Jako dugačke priče o tri hrabre žabice i čarobnom 
kamenu spasa, a i o zmaju također nekadašnja je voditeljica Dječjeg odjela, a danas umirovljena 
knjižničarka Renata Holcer napisala nastavak Tri hrabre žabice i hokej na bari Žabenskoj koji 
prati priču glavnih junaka u njihovim novim avanturama. 
Djelo je posvećeno idejnome začetniku – unuku Maksu i ocu koji je sudjelovao u prvoj hokejskoj 
utakmici prije 86 godina kao i uspomeni na polet i junačka srca prvih hokejaša koji su trenirali 
na zaleđenim barama. 
Osim navedenih knjiga, autorica je slikovnice Najbolje jelo na svijetu i priručnika za odrasle o 
slikanju na svili Svila, boje, kist. 
20.1. – Kreativna radionica za djecu – Izrada papirnatih ružica, voditeljica 
radionice Ivana Švragulja 
--.1./ Promocija knjige Andree Šipuš „Tlovitost“ 
--.1./ Čitanje naglas – prednatjecanje za 5. razrede 
--.1./ Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
VELJAČA 
1.2. – 28.2. / Izložba slika Dalibora Gotala, člana Udruge Sulikum 
Predstava „Maca papučarica“ u suradnji s DV Sisak Novi 
Odgajateljice animatorice Senka Kapelec i Ivanka Rođak pripremile su predstavu kojom će 
poželjeti prvačićima OŠ Braće Bobetko dobrodošlicu u Knjižnicu. 
 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Ideja je da se svaki mjesec djeci predstaviti jedan sport kroz upoznavanje i druženje s 
predstavnikom jednog Sisačkog sportskog kluba. 
Promocija knjige Ratka Martinovića „Društveni inženjering“ 
13.2. / Zdravstveno predavanje Udruge Zrinus povodom Svjetskog dana 
bolesnika 
14.2./ Valentinovo – kreativna radionica za djecu 
Vođeno čitanje 
Čitanje naglas – prednatjecanje za 4. razrede 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
28.2. / Maskenbal 
 
OŽUJAK 
1.3. – 31.3. / Stripoljubna izložba – izložba ljubitelja i kolekcionara stripova 



20. 3.  / Književni susret i kreativna radionica Stanislava Marijanovića, autora 
dječjih knjiga „Kućna čudovišta“ i „Knjiga čarobnih formula“ povodom Svjetskog 
dana pripovijedanja 
Proljetna kreativna radionica za odrasle (reciklirani i prirodni materijali) 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Vođeno čitanje 
Čitanje naglas – prednatjecanje za 3. razrede 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
TRAVANJ 
10.4.-29.4. / Prigodna izložba povodom Uskrsa 
Promocija knjige Krešimira Mišaka „Duhovni ratnik“ 
Predavanje Ivanke Petrović, dječje psihologinje 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
 Vođeno čitanje 
Čitanje naglas – polufinale i finale natjecanja 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
SVIBANJ 
2.5.- 31.5. / Izložba Jadranke Štajduhar, članice Udruge Sulikum 
Predstavljanje knjige „Numerologija: 12 glavnih životnih lekcija“ Nikole 
Đurđevića 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Vođeno čitanje 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
LIPANJ 
2.6. / Grad u predgrađu „Titanic u Capragu“ 
- predstavljanje knjige Slobodana Novkovića „Titanic: Hrvati u katastrofi stoljeća“ 
- kreativna radionica izrade brodova 
- projekcija filma „Titanic“ 
Ljetna kreativna radionica za odrasle (reciklirani i prirodni materijali) 
Izložba povodom Dana državnosti u suradnji s „Gromovima“ 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
 
SRPANJ 
Dani Texasa (2 tjedna) 
„Bolje od kompa je biti kompa“ – turnir u društvenim igrama 
Ljetno kino – projekcije dječjih filmova 
 
KOLOVOZ 
Izložba knjiga iz Zbirke Domovinskog rata povodom Dana pobjede i domovinske  
zahvalnosti 



„Bolje od kompa je biti kompa“ – turnir u društvenim igrama 
Ljetno kino – projekcije dječjih filmova 
 
RUJAN 
1.9. – 30.9. / Izložba starih rukopisa povodom Međunarodnog dana pismenosti 
Jesenska kreativna radionica za odrasle (reciklirani i prirodni materijali) 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Vođeno čitanje 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
LISTOPAD 
Dječji tjedan – predavanja i radionice za djecu i roditelje 
15. 10. – 15. 11. Mjesec hrvatske knjige Izložba Harry Potter – povodom 20. 
godišnjice od 1. izdanja knjige 
Izložba anđela Štefice Kraker (povodom Dana svih svetih Anđela čuvara) 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Vođeno čitanje 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
Harry Potter – izložba povodom 20. godišnjice od 1. izdanja  

- kreativna radionica za djecu 

STUDENI 
Književni susret za djecu s Dubravkom Jelačić Bužimskim 
Mjerenje šećera u krvi u suradnji s Udrugom dijabetičara grada Siska 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Vođeno čitanje 
Čitanje naglas – prednatjecanje za 7. i 8. razrede 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
PROSINAC 
Izložba povodom blagdana Štefice Kraker 
Sveti Nikola – radionica i mala pričaonica 
Zimska kreativna radionica za odrasle (reciklirani i prirodni materijali) 
Sportska srijeda – predstavljanje sisačkih sportskih klubova učenicima osnovnih škola 
Prigodni božićni program  
Vođeno čitanje 
Predavanje mr.sc. Daše Poredoš Lavor 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI ODJEL 
 
 
SIJEČANJ 
1.1.-20.1.2017. Izložba „Haljine Snježne kraljice“ 
2.1.-12.1.2017. PROGRAM „ZIMSKI PRAZNICI U KNJIŽNICI“: 
2.1.2017. / 18:00 / Projekcija filma: „Medo sa sjevera“ 
3.1.2017. / 10:00 / Pričaonica 
4.1.2017. / 18:00 /Društvena igra 
5.1.2017. / 17:00/  Kreativna radionica: „Pahuljice“ 
9.1.2017. / 18:00 /  Projekcija filma: „Potraga za Dorom“ 
10.1.2017. /17:00 / Čitateljski klub „Ključ čitanja“ i obilježavanje 115 godina rođenja Dobriše 
Cesarića 
11.1.2017. / 18:00 /Društvena igra 
12.1.2017. / 10:00 / Kreativna radionica: „Pahuljice“ 
20.1.2017. / 11:00 / Promocija knjige „Tri hrabre žabice i hokej na bari Žabenskoj“ Renate 
Holcer  
23.1.2017./11:00 / Predavanje dr.sc. Daše Poredoš Lavor „O dodiru i zagrljaju“ povodom 
Svjetskog dana zagrljaja 
23.1.-15.2.2017. Izložba povodom Valentinova 
27.1.2017. / 18:00 / Obilježavanje 185 godina rođenja Lewisa Carrolla – prezentacija ilustracija 
„Alise u zemlji čudesa“ 
 
VELJAČA 
1.2.-14.2.2017. Akcija „Čitam, dam, sretan sam“ – prikupljanje slikovnica  i darivanje u Domu 
zdravlja, vrtićima, bolnici, Dječjem domu Vrbina u suradnji s Čitateljskim klubom „Ključ čitanja“ 
7.2.2017. Obilježavanje 205. godišnjice rođenja Charlesa Dickensa – izložba knjiga i projekcija 
igranog filma Oliver Twist 
14.2.2017. Kreativna likovna radionica povodom Valentinova 
15.2.-3.3.2017. Izložba „Kazališne lutke studenata Visoke učiteljske škole u Petrinji“ 
21.2.2017. Književni susret s Vlastom Golub  povodom Međunarodnog dana materinskog jezika  
28.2.2017./11:00/ Maskenbal i predstava „Čarapojedac“ u izvedbi djelatnica Dječjeg vrtića Sisak 
Novi 
 
OŽUJAK 
6.3.-17.3.2017. Izložba radova Ivane Švragulja 
7.3.2017./10:00/  Kreativna likovna radionica – voditeljica Ivana Švragulja 
15.3.2017. /18:00/ Čitateljski klub „Ključ čitanja“ 
20.3.2017. /11:00 / Svjetski dan pripovijedanja – gosti: Andrea Šipuš ili Dubravko Marijanović 
20.3.-7.4.2017.  Izložba i događanja „Skok u znanost“ - tema: ekologija 
23.3.2017. Obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana u okviru projekta „Skok u znanost“. 
Gost: Zoran Vakula  
  
TRAVANJ 
1.4.-7.4.2017. Izložba i događanja „Skok u znanost“ - tema: ekologija 
4.4.2017. Književni susret s Hrvojem Hitrecom povodom Međunarodnog dana dječje knjige  
7.4.-18.4.2017. Izložba:  „Uskršnji vitraji“ 
6.4.2017. Kreativna likovna radionica „Proljeće“ 
19.4.-14.5.2017. Izložba i događanja „Svijet LEGO kockica“ : predavanja, radionica, natjecanje 



21.4.2017. Književni susret s Božidarom Prosenjakom povodom Dana hrvatske knjige (22.4.) 
28.4.2017. /18:00/ Čitateljski klub „Ključ čitanja“  
 
SVIBANJ 
1.5.-14.5.2017. Izložba i događanja „Svijet LEGO kockica“ : predavanja, radionica, natjecanje 
6.5.2017. Obilježavanje Svjetskog dana smijeha i susret članova Čitateljskog kluba „Ključ 
čitanja“ 
15.5.2017. Kreativna radionica, pričaonica i prigodni program na sisačkoj pješačkoj zoni 
povodom obilježavanja Majčinog dana (14.5.2017) i Međunarodnog dana obitelji (15.5.2017.) 
15.5.-31.5.2017. Izložba i događanja povodom 20. obljetnice utrke puževa 
Utrka puževa na Sisačkom sajmu cvijeća 
29.5.2017./11:00/ Velika utrka puževa na otvorenom 
 
 
LIPANJ 
1.6.-19.6.2017. Izložba i događanja gradu za rođendan  „Sretno, uspješno i strpljivo!“ 
1.6.2017./10:00/ Kreativna likovna radionica uoči Dana grada „Gradu s ljubavlju“ 
8.6.2017./10:00/ Projekcija dokumentarnog filma „Fragmenti“ 
14.6.2017./18:00/ Čitateljski klub „Ključ čitanja – čitamo sisačke legende“ 
19.6.-26.6.2017. Izložba i predavanja povodom Međunarodnog dana izbjeglica 
26.6.-14.7.2017. Izložba i događanja „Dani Texasa“ – predavanja i radionice 
 
SRPANJ 
3.7.-7.7.2017. Izložba i događanja „Dani Texasa“ – predavanja i radionice 
17.7.-4.8.2017. Izložba „Čitateljski jelovnik“ 
10.7.-31.7.2017. Program „Ljeto u knjižnici“ (svakodnevno društvene igre, kreativne radionice, 
projekcije, čitateljski klub, računalne radionice...) 
 
KOLOVOZ 
7.8.-8.9.2017. – Izložba „Podvodna fotografija Dalibora Andresa“ 
1.8.-1.9.2017. Program „Ljeto u knjižnici“ (svakodnevno društvene igre, kreativne radionice, 
projekcije, čitateljski klub, računalne radionice...) 
 
RUJAN 
11.9.-22.9.2017. Izložba „ Poštanska marka“ 
8.9.2017. Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti – kreativna radionica kaligrafije 
25.9.-14.10.2017. – Izložba fotografija Darka Rička „London“ i program u suradnji s učiteljicama 
i učenicima OŠ Braća Ribar, OŠ 22. lipnja i OŠ Ivana Kukuljevića 
 
LISTOPAD 
1.10.-14.10.2017. – Izložba fotografija Darka Rička „London“ 
15.10.-15.11.2017. Izložba i događanja povodom Mjeseca hrvatske knjige – „Harry Potter – 20. 
obljetnica prvog izdanja knjige Harry Potter i kamen mudraca“  
26.10.2017./10:00/ Književni susret s Melitom Rundek 
 
STUDENI 
1.11.-15.11.2017. Izložba i događanja povodom Mjeseca hrvatske knjige – „Harry Potter – 20. 
obljetnica prvog izdanja knjige Harry Potter i kamen mudraca“ 
23. I 24.11.2017. 5. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas 
20.11.-5.12.2017. Izložba „Skok u umjetnost“ 



20.11.-22.12.2017.  Događanja Projekt „Skok u umjetnost“ 
 
PROSINAC 
1.12.-22.12.2017.  Događanja Projekt „Skok u umjetnost“ 
6.12.-31.12.2017. Izložba povodom blagdana 
18.12.-29.12.2017. Program povodom blagdana: radionice, pričaonice, projekcije, susreti, 
priredbe 
 
 
 
 

Godišnji plan igraonice za predškolce za 2017. god. 

 

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  

• uključivanje u događanja i projekte koji su organizirani u knjižnici  

 

SIJEČANJ 

Tema za siječanj: 

Snjegovići 

Pahuljice 

Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Uređenje izloga Haljine Snježne kraljice. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici. 

 

 



VELJAČA 

Tema za veljaču: 
 
14. 2. Valentinovo 
21. 2. 2017. Međunarodni dan materinskog jezika 
28. 2. Fašnik 
 
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici. 

OŽUJAK 

Teme za ožujak:  

8. 3. Međunarodni dan žena 
20. 3. 2017. Svjetski dan pripovijedanja 
21. 3. Prvi dan proljeća  
22. 3. Svjetski dan zaštite voda  
23. 3. Svjetski meteorološki dan  
24. 3. Cvjetnica 
27. 3 Međunarodni dan kazališta 
20. 3.-7. 4. Izložba i događanja Skok u znanost 
 
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici. 

TRAVANJ 

Tema za travanj:  

2. 4. Dan knjige 
17. 4. Uskrs 
22. 4. Dan planeta Zemlja 
29. 4. Međunarodni dan plesa 
 
Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Izložba u izlozima za Uskrs. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici. 
 
SVIBANJ 
 
Tema za svibanj:  
 
3. 5. Dan sunca 

   6. 5. Svjetski dan smijeha 
14. 5. Majčin dan 
18. 5. Međunarodni dan muzeja 
22. 5. Međunarodni dan biološke raznolikosti 
 



Svakodnevno vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici. 
 
LIPANJ 
 
Tema za lipanj:  
 
4. 6. Dan grada  
5. 6. Svjetski dan zaštite okoliš 
20. – 26. 6.  Svjetski dan izbjeglica 
26. 6.-14. 7. 2017. Izložba i događanja Dani Texasa 
 
Izložba i aktivnosti za Svjetski dan izbjeglica 
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici 
 
SRPANJ 
 
Tema za srpanj: 
 
26. 6.-14. 7. 2017. Izložba i događanja Dani Texasa 
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: Harry Potter 
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: Harry Potter 
20. 11.-22. 12. 2017. . Izložba i događanja Skok u umjetnost  
 
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.-22. 12. 2017. Projekt Skok u umjetnost  
6. 12. Sv. Nikola 
Božić 
Nova godina 
 
Uređenje knjižnice i izloga knjižnice povodom Božića. 
Svakodnevne vođene aktivnosti u igraonici prema mjesečnom planu. 
Izložbe dječjih likovnih radova u igraonici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMICANJE KULTURNIH I CIVILIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI 

Kulturne aktivnosti u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak sastavni su dio njene osnovne 
djelatnosti. 

Cilj je promicanje kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanje baštine, kulture, povijesti i tradicije lokalne 
zajednice, jačanje 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 
2015. godini 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. 

. 

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 
 

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 velikim potencijalom. Stoga, i ove godine, u  Programu ističemo 
potrebu realizacije novog 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 niz različitih izložbi 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 Narodne knjižnice i čitaonice 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. 
 
 



 

 

Zaključak 

Plan i program Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak u 2017 . godini obuhvaća niz aktivnosti 
i projekata koji će se realizirati sukladno odobrenim sredstvima i potporama Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, te ostvarenim vlastitim sredstvima. Svi 
programi koji se provode sastavljeni su i prilagođeni Zakonu o Knjižnicama s pripadajućim pravilnicima i 
Statutom Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. 
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