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IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE MATIČNE SLUŽBE 

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

Rad sa školskim knjižnicama 

 

 

 

 

UVOD 
 

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 9. Pravilnika o 

matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), ministar kulture Božo Biškupić na 

prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća i uz prethodnu suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i 

športa odredio je da Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica obavlja temeljnu djelatnost Županijske 

matične narodne knjižnice za narodne i školske knjižnice na području Virovitičko-podravske županije. 

Rješenje je stupilo na snagu 24. lipnja 2008. godine. 

Voditeljicom Matične službe imenovana je Silvija Perić, prof. i dipl. knjižničarka. 

Prema Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH, (NN 43/01), poslovi se dijele na temeljne i 

razvojne. 

Detaljna analiza stanja školskih knjižnica u 2017. u odnosu na Standarde za školske knjižnice u RH 

dostavit će se nakon prikupljanja i analize podatakla o radu školskih knjižnica u 2017. 

 

TEMELJNI  POSLOVI 

 

Praćenje rada knjižnica, analiza stanja 

 

Mrežu školskih knjižnica čine 18 osnovnoškolskih i 9 srednjoškolskih knjižnica, jedan učenički dom 

te dvije umjetničke škole. Matična služba pratila je rad knjižničara te surađivala sa školama i 

knjižničarima na području županije. 

Praćenje rada školskih knjižnica obavlja se neposrednim uvidom u njihov rad te putem anketnog 

upitnika. 

Početkom 2017. poslani su anketni upitnici o radu školskih knjižnica u 2017. godini, a prikupljeni 

podaci su sumirani i tabelarno prikazani dostavljeni službama u NSK. Isto tako, napravljena je analiza 
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i usporedba sa Standardima za školske knjižnice i državno pedagoškim standardima te dostavljena 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 

Od 2017. prvi put se unose podaci u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih 

podataka o poslovanju knjižnica. U 2017. godini unešeni su podaci koje su knjižnice poslale tako da 

knjižnice nisu samostalno unosile svoje podatke već će to činiti od slijedeće godine. 

Ažuriran je adresar školskih knjižnica. 

 

Praćenje rada školskih knjižnica obavlja se neposrednim uvidom u njihov rad te obavljanjem stručnog 

nadzora.  

U 2017. godini obavljeno je jedanaest stručnih nadzora:  

u OŠ V. Nazora  u Novoj Bukovici, OŠ Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici, OŠ I.G. Kovačića u 

Zdencima, OŠ Mikleuš, OŠ J. Kozarca u Slatini, OŠ A.G.Matoša u Čačincima, OŠ P.Preradovića u 

Pitomači, SŠ S. Sulimanca u Pitomači, OŠ A. Cesarca u Špišić Bukovici, OŠ Suhopolje, SŠ S. Ivšića u 

Orahovici.  

Reviziju i otpis knjižnične građe je u prošloj godini izvršilo šest škola: OŠ I.G. Kovačića u Zdencima, 

SŠ S. Ivšića u Orahovici, Gimnazija P.Preradovića u Virovitici, Tehnička škola u Virovitici, Katolička 

gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Katolička osnovna škola u Virovitici. 

  

Stanje školskih knjižnica 

 

Sve osnovne i srednje škole u Virovitičko – podravskoj županiji imaju školsku knjižnicu.  

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica i Osnovna glazbena škola Slatina te Učenički dom u 

Virovitici nemaju svoju knjižnicu.  

U svim knjižnicama rade diplomirani knjižničari, osim u knjižnici Osnovne škole D. Trstenjaka u 

Čađavici, gdje radi prof. hrvatskog jezika koja je u postupku stjecanja zvanja diplomiranog 

knjižničara.  

Sve školske knjižnice otvorene su puno radno vrijeme osim knjižnica u sljedećim školama: 

Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Centar za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, Osnovna 

škola Mikleuš, Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić 

Zdenci.  

Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici i Katolička osnovna škola u Virovitici, 

škole su koje imaju svaka po pola radnog vremena knjižničara i dijele istu knjižnicu. 

Sve školske knjižnice na području županije rade u programu Metelwin. 

 

PROSTOR, UREĐENJE I OPREMA KNJIŽNICA 

 

U osnovnim i srednjim školama nalaze se školske knjižnice, uglavnom potpuno opremljene, sa 

stručnim djelatnicima i knjižničnim fondom.  

Problem vrlo male nabave kao i prethodnih godina, ostaje isti i u 2017. godini.  

 

EDUKACIJA 

 

U 2017. u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici održavale su se, radi financija,  samo individualne 

edukacije knjižničara, najčešće vezane za izmjene programa Metelwin. Voditeljica Matične službe 

također redovito i sustavno odgovara na stručne upite pismenim putem te i na taj način pomaže u 

educiranju školskih knjižničara s područja županije.  

U suradnji s CSSU iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba, organiziran je stručni skup 

Poticanje čitanja u digitalnom okruženju. Skup je odražn 05. lipnja a radionicu su vodile Alica 

Kolarić, Vjeruška Štivić i Žozefina Žentil-Barić. Sudjelovalo je 20 knjižničara iz školskih i narodnih 

knjižnica. Svim sudionicima podijeljene su potvde o polasku. 

 

 

 

 



 IZLAGANJA 

 

Perić, S.: Poticanje čitanja u Virovitičko-podravskoj županiji, 35. skupština Društva knjižničara 

Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Križevci, 26. svibnja, 2017. 

Perić, S., Crnčić, D.: Enciklopedistika u Virovitičko-podravskoj županiji s posebnim osvrtom na 

Gradsku knjižnicu i čitaonicu u Virovitici, Virovitica, 25. listopada 2017. 

 

OSTALI POSLOVI 

 

U 2017. voditeljica Matične službe prisustvovala je raznim sastancima, skupovima i kulturnim 

događanjima:  

 Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi za narodne i školske 

knjižnice u NSK u Zagrebu. ( 24. ožujka 2017., 18. rujna 2017., 1. elektronska sjednica 

Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi, 21.-22. prosinca 2017.) 

 Sastanak  o prijedlogu kriterija za financiranje rada županijskih matičnih službi za 

narodne i školske knjižnice, Zagreb, NSK, 07. prosinca 2017.    

 Edukacija voditelja matičnih službi u Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja 
statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Zagreb, NSK, 15. siječnja 2017. 

 Županijska stručna vijeća školskih knjižničara (10. veljače 2017. SŠ S. Ivšića Orahovica, 10. 

svibnja 2017. Ind.-obrtnička škola Slatina, 07. srpnja 2017. SŠ S. Sulimanca u Pitomači-

Međužupanijski stručni skup školskih knjižničara). 

 35. godišnja skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja (Križevci, 

26. svibnja 2017.) 

 11. savjetovanje za narodne knjižnice (Crikvenica, 11.-13. listopada 2017.) 

 Obilježavanje Dana Gradske knjižnice i čitaonice (Virovitica, 25. listopada.2017.) 

 Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (Virovitica, od 15. listopada do 15. studenog 2017.) 

 8. okrugli stol za školske knjižnice (Virovitica, 05. listopada 2017.) 

 

Tijekom godine sudjelovanje u radu: 

 

 Voditeljica Matične službe urednica je u časopisu Svezak, glasilu Društva knjižničara 

Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.( sastanci 06. travnja 2017. ,Čazma, 26. listopada 

2017., Bjelovar) 

 Članica je Komisije za slobodan pristup informacijama, članica Programskog odbora 17. 

okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama.  

 Članica Programskog odbora 8. okruglog stola za školske knjižnice koji je održan u Gradskoj 

knjižnici i čitaonici Virovitica, 05. listopada 2017.  

 Surađuje s javnim medijima: Virovitički list, Jutarnji list, Večernji list, Radio Virovitica i 

lokalni internetski portali.  

 Tijekom godine, sudjeluje u radu i obavlja i druge knjižničarske poslove po Odjelima Gradske 

knjižnice i čitaonice Virovitica, prema potrebi i odluci ravnateljice Višnje Romaj, prof. 

 

Matična služba Virovitičko-podravske županije redovito izrađuje planove, programe i izvješća, te 

surađuje s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Ministarstvom kulture, Virovitičko-

podravskom županijom, Gradom Virovitica, županijskim matičnim knjižnicama u Republici 

Hrvatskoj, gradovima i općinama Virovitičko-podravske županije, narodnim knjižnicama u županiji te 

ostalim ustanovama i pojedincima. 

 

 

 

 

Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice                Voditeljica Županijske matične službe 

   Višnja Romaj, prof. i dipl. knjižničarka                  Silvija Perić, prof. i dipl. knjižničarka 

  



 

  

 

 

  

 

 


