
 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA  

VIROVITICA 
Trg bana Josipa Jelačića 5 

VIROVITICA 

 

KLASA: 612-04/21-10/1   

URBROJ: 2189-51-01-21-1 

U Virovitici, 05. svibnja 2021.   

 

Na temelju članka 24. i u skladu s člankom 7. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica 

(dalje Knjižnica) ravnatelj Knjižnice raspisuje  

 

 

NATJEČAJ 

za dizajn logotipa i izradu vizualnog identiteta Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica 

 

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA 

I. 

 

Predmet ovog natječaja je dizajn logotipa i izrada stručno projektiranog vizualnog identiteta 

Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica (dalje: natječajni rad), sa svrhom upotrebe na 

službenom pečatu i dokumentima, te primjeni na svim oblicima komunikacijskih kanala 

(plakati, letci, brošure, monografije, memorandumi; sustav signalizacije; mrežna, Instagram i 

Facebook stranica, YouTube kanal…), a kojim će Knjižnica dobiti na prepoznatljivosti i 

vidljivosti u lokalnoj i široj zajednici. Cilj je proizvesti jednostavno tehnološki primjenjiv, 

promišljen, kreativno izveden i estetski prihvatljiv natječajni rad upotrebljiv u raznovrsnim 

aplikacijama na temelju razrađene knjige grafičkih standarda.   

 

PODACI O NARUČITELJU 

 

II. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica, Virovitica 

Sjedište: Trg bana Josipa Jelačića 5, 33000 Virovitica 

Telefon: 033 721 940, 099 3838 113 

OIB: 17414117306  

E-pošta: gkc@vt.t-com.hr 

Mrežna stranica: http://www.knjiznicavirovitica.hr/  

 

III. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica je informacijska, kulturna i obrazovna ustanova koja se 

pozicionira kao suvremena baštinska institucija na opću dobrobit i za specifične ciljeve svojih 

korisnika, građana Virovitice, Virovitičko-podravske županije i šire.   

 

Misija Knjižnice, kao županijske matične knjižnice ogleda se  u kvaliteti zbirki i usluga koje 

doprinose informacijskom, kulturnom, obrazovnom, gospodarskom, turističkom razvoju grada 

Virovitice i šire zajednice. Ravnopravno i demokratično osigurava pristup informacijama i 

znanju svima; omogućuje uvjete za stjecanje potrebnih vještina i kompetencija, podupire 
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razvitak pojedinca i društvenih skupina. Knjižnica promiče identitet grada Virovitice, 

Virovitičko-podravske županije i Republike Hrvatske kroz promoviranje Zavičajne zbirke, 

lokalne kulturne baštine, tradicionalne i suvremene građe i usluga. 

 

Vizija je osigurati uvjete za nesmetano korištenje knjižničnih zbirki i usluga s ciljem 

ostvarivanja dodatne (intelektualne, duhovne i/ili praktične) vrijednosti kroz obrazovanje, 

informacijske usluge, znanstveni, stručni, umjetnički i osobni rad i razvoj, te cjeloživotno 

učenje. Posebno poticati aktivnosti i sadržaje za djecu i mlade; unaprijediti prikupljanje, 

očuvanje i korištenje baštinskog fonda Knjižnice. Izgrađivati knjižnične zbirke i formirati 

usluge sukladno modernim strukovnim usmjerenjima, poštujući tradicionalne oblike i 

digitalnu stvarnost, a posebno vodeći brigu o uključivanju potrebitih društvenih skupina i 

pojedinaca u zajednicu. Posvetiti se sveukupnom razvoju knjižničarske struke kroz suradnju, 

stručno usavršavanje, otvorenost i uključivanje u nacionalne, europske i svjetske knjižnične 

sustave i mreže. 

 

OBJAVA NATJEČAJA I PRIJAVE 

 

IV. 

 

Natječaj i natječajna dokumentacija za provedbu natječaja u cijelosti se objavljuju na 

mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica. 

http://www.knjiznicavirovitica.hr/      

 

Na natječaj se mogu prijaviti dizajneri, ilustratori, umjetnici i druge fizičke te pravne osobe 

koje imaju predmetnu djelatnost registriranu u okviru svog poslovanja. Jedan prijavitelj može 

prijaviti najviše 3 (tri) idejna rješenja logotipa/vizualnog identiteta Knjižnice.  

 

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje bi tijekom provedbe natječaja došle u sukob 

interesa  ili svojom prijavom dovele u sukob interesa one koji sudjeluju u provedbi postupka 

izbora natječajnog rada (djelatnici Knjižnice, članovi Upravnog vijeća Knjižnice i njihova 

bliska rodbina). 

 

Natječaj je anoniman. Natjecatelji uz natječajni rad prilažu nepotpisanu i neoznačenu 

zatvorenu omotnicu s obrascima A, B i C (vidi pod točkom V.). Svakom natječajnom radu i 

pripadajućoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom postupka prijedloga 

odabira Natječajnog povjerenstva za izbor dizajna logotipa i izradu vizualnog identiteta 

Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica.  

 

SADRŽAJ PRIJAVE 

 

V. 

 

Prijava na natječaj mora sadržavati: 

 popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i neoznačenoj zatvorenoj omotnici – 

obrazac A 

 popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu natječajnog rada u nepotpisanoj i 

neoznačenoj zatvorenoj omotnici – obrazac B 

 popunjenu i potpisanu izjavu autora o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Gradske 

knjižnice i čitaonice, Virovitica (koristi se samo u slučaju da natječajni rad bude 

izabran) u nepotpisanoj i neoznačenoj zatvorenoj omotnici – obrazac C 

http://www.knjiznicavirovitica.hr/


 

 prijedlog natječajnog rada ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkom obliku u .pdf 

formatu  

 kratko obrazloženje ideje/koncepta autorskog natječajnog rada (najviše 1.500 znakova 

veličine 12 po idejnom rješenju) – u sklopu obrasca A 

 elektroničku verziju cjelokupne dokumentacije na CD-u, DVD-u ili USB-u.  

 

Sve prijave koje neće sadržavati traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje i vratit 

će se prijaviteljima.  

 

POSTUPAK IZBORA NAGRAĐENOG RADA 

 

VI. 

 

Članove Natječajnog povjerenstva za izbor dizajna logotipa i izradu vizualnog identiteta 

Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica (dalje: Povjerenstvo) odlukom određuje ravnatelj 

Knjižnice. Čine ga 7 članova: ravnatelj, voditelji odjela i službi Knjižnice i vanjski suradnik, 

stručnjak u predmetnom području. Povjerenstvom rukovodi predsjednik biran između članova 

na prvoj radnoj sjednici.  

 

Povjerenstvo je neovisno tijelo koje samostalno utvrđuje i zapisnički konstatira kriterije za 

ocjenjivanje natječajnih radova, temeljem kojega će rangirati radove.   

 

Povjerenstvo će iz pravovaljanih natječajnih radova, nakon ocjenjivačkog postupka izdvojiti 3 

(tri) najbolje ocijenjena rada koje će, kao prijedlog dostaviti Upravnom vijeću Knjižnice.  

 

Konačnu odluku o izboru nagrađenog rada, sukladno članku 7. Statuta Gradske knjižnice i 

čitaonice, Virovitica donosi Upravno vijeće Knjižnice. Ono zadržava pravo da ne dodijeli 

nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih natječajnih radova.    

 

VII. 

 

Ukoliko predloženi natječajni rad bude izabran, po donošenju odluke i prije potpisivanja 

ugovora, odabrani prijavitelj se obvezuje Gradskoj knjižnici i čitaonici, Virovitica dostaviti 

razrađeni i finalizirani dizajn u vektorskom obliku u knjizi grafičkih standarda: 

- dostavu logotipa uz osnove standarda: pozitiv, negativ, upotrebu logotipa u boji i crno-

bijeloj varijanti, definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna 

tipologija), minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotrebu u različitim formatima 

/vertikalni i horizontali prikaz – sve prikazano u svim varijantama korištenja logotipa, 

- prikaz primjene na primarnim komunikacijskim sredstvima, npr. memorandumu, posjetnici, 

CD-u, pečatu; zatim sustavu signalizacije u Knjižnici; majicama, plakatima, lecima, mrežnim 

banerima raznih formata. 

 

VIII. 

 

Potpisivanjem ugovora s odabranim prijaviteljem izabrani natječajni rad postaje vlasništvo 

Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih 

dodatnih odobrenja i ograničenja autora i u tom smislu prijavitelj potpisuje izjavu o prelasku 

odabranog natječajnog rada u vlasništvo Knjižnice. 

 

 



 

IX. 

 

NOVČANA NAGRADA 

 

Nagrađenom natječajnom radu će se, nakon potpisivanja ugovora s autorom/autorskim timom 

dodijeliti novčani iznos od 10.000,00 kn neto. 

 

 

GDJE POSLATI PRIJAVU 

 

X. 

 

Prijava s traženom dokumentacijom u papirnatom obliku može se poslati preporučenom 

poštom, kurirom ili osobno predati u administraciji Knjižnice i u prilogu treba sadržavati 

dokumentaciju u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili USB-u. 

Prijava se dostavlja posebno za svaki natječajni rad u zasebnoj omotnici, na sljedeću adresu: 

 

Gradska knjižnica i čitaonica, Virovitica 

  Natječajno povjerenstvo za  izbor dizajna logotipa i izradu vizualnog identiteta  

- NE OTVARATI - 
Trg bana Jelačića 5 

33000 Virovitica   

 

 ROK ZA SLANJE PRIJAVA 

 

XI. 

 

Rok za slanje prijava na natječaj je petak, 04. lipnja 2021. Isti datum se uzima u obzir na 

prijavnom pečatu preporučene pošiljke u pošti. U slučaju kurirske dostave prijavitelju će biti 

izdana potvrda, a u slučaju osobne dostave rok je petak, 04. lipnja 2021. do 15:00 sati. 

 

Sve prijave poslane izvan propisanog roka se neće razmatrati i bit će vraćene prijaviteljima. 

 

SMJERNICE ZA DIZAJN LOGOTIPA I IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA 

 

XII. 

 

S ciljem ujednačavanja osnovne ideje za izradu dizajna logotipa i vizualnog identiteta 

Knjižnice nudimo sljedeće smjernice: 

1. prepoznatljivost Knjižnice kao ustanove grada Virovitice: gradske boje (siva, zelena, 

narančasta, ljubičasta – s razrađenom idejom njihove pojedinačne primjene na 

knjižnične odjele) i/ili broj '1234' (simbol grada Virovitice) 

2. interaktivan odnos tradicionalnog i suvremenog (analognog i digitalnog) 

3. jednostavnost, vidljivost, originalnost, široka primjenjivost 

4. Knjižnica kao mjesto koje:  

 Nadahnjuje – na kreativnost i inovativnost,  

 Spaja – promiče ideje suradnje, razmjene, povezanosti i umrežavanja,  

 Uključuje – sve pojednice i društvene skupine, naročito potrebite,  

 Omogućuje – pristup znanju, kulturnoj baštini, obrazovanju i cjeloživotnom 

učenju koristeći tradicionalne i suvremene izvore  



 

PITANJA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

 

XIII. 

 

Pitanja se mogu postavljati do isteka roka prijave na natječaj isključivo na gkc@vt.t-com.hr  

Nastojat ćemo odgovarati u najkraćem mogućem roku. 

 

XIV. 

 

Rezultat natječaja, odnosno objava izbora nagrađenog rada bit će priopćena na mrežnim 

stranicama Knjižnice www.knjiznicavirovitica.hr do kraja lipnja 2021.  

 

 

 

  

 

               Ravnatelj   

      Robert Fritz, mag.bibl. 
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