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                     IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE MATIČNE SLUŽBE  

                               VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

                                              Rad s narodnim 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, dipl. knjižničarka. 

Voditeljica Matične službe Silvija Perić koristila je rodiljni dopust od 01. lipnja 2010. do 05. siječnja 

2011., a u to vrijeme ju je mijenjala Mirjana Kotromanović, dipl. knjižničarka. 

 

MREŽA NARODNIH KNJIŽNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 

Virovitičko-podravska županija prostire se na ukupnoj površini od 2.021 km² odnosno 3,57 % površine 

Hrvatske i tako je 13. županija po veličini. Prema posljednjem popisu stanovništva, iz 2001. godine, 

Županija  ima  93.389 stanovnika, 2,10 % od ukupnog broja stanovništva Hrvatske po čemu je na 19. 

mjestu. 

Virovitičko-podravska županija u svom sastavu ima 190 naselja, od kojih 3 grada i 13 općina. 

U Virovitici, Orahovici i Slatini živi 43.229 stanovnika ili 46,3 % a 53,7 % živi u selima i zaseocima 

organiziranim u 13 općina. 

 

Mrežu knjižnica Virovitičko-podravske županije čine slijedeće knjižnice:  

 Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica 

 Gradska knjižnica Slatina  

 Gradska knjižnica Orahovica 

 Knjižnica i čitaonica Pitomača 

 Općinska knjižnica ''M. Gubec'' Suhopolje  

 

mailto:silvija@knjiznicavirovitica.hr


Mrežom knjižnica obuhvaćeno je 61.218 stanovnika što je 65,5 % od ukupnog broja stanovnika Županije. 

Iako Zakon o knjižnicama (NN 105/1997), čl. 9. govori o obvezi osnivanja narodnih knjižnica u svakom 

gradu i općini, u VPŽ-i ostaje 11 općina ili 32.171 stanovnika koji nemaju knjižnicu. 

Četiri knjižnice su samostalne, a Općinska knjižnica ''Matija Gubec'' Suhopolje i dalje je u sastavu Općine 

i zatvorena je za svoje korisnike od 2003. 

 

TEMELJNI  POSLOVI 

 

Matična služba u stalnom je kontaktu s voditeljima i ravnateljima knjižnica naše županije. 

 radni sastanak ravnatelja gradskih i općinskih knjižnica  

 posjeti knjižnicama  

 redovito obavješćivanje o stručnim skupovima, novostima u knjižničarstvu i kulturnim 

manifestacijama u županiji 

 

Matična služba uložila je sve svoje napore zajedno sa savjetnicom za narodne knjižnice Sonjom Tošić-

Grlač da se riješi status Općinske knjižnice M.Gubec u Suhopolju, da Knjižnica proradi i da se osamostali, 

ali na žalost, do većih pomaka nije došlo ni ove godine. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica održala je Edukaciju za knjižničare s temom Revizija i otpis knjižnične 

građe. 

U suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara Županijska matična služba Virovitičko-

podravske županije organizirala je stručno predavanje: Međuknjižnična posudba, predavačice Vesne 

Golubović, više knjižničarke. 

 

RAZVOJNI POSLOVI 

 

Matična knjižnica nastojala je unaprijediti djelatnosti knjižnica, a posebno njihovo bolje povezivanje u 

jedinstveni informacijski sustav. 

Četiri knjižnice koriste računalni program Metel, te su umrežene i automatski provode svoje poslovanje. 

Gradska knjižnica Orahovica koristi Crolist, ali još uvijek ima računalno obrađen tek dio knjižnične građe, 

te bi se radi poboljšanja međusobne suradnje knjižnica i njihovog boljeg povezivanja i Orahovica trebala 

računalno ujednačiti s ostalim knjižnicama naše županije. 

 

OSTALI POSLOVI 

 

U 2010. Matična služba prisustvovala je raznim sastancima, skupovima i kulturnim događanjima:  

 Sastanci voditelja Županijskih matičnih službi za narodne knjižnice u NSK u Zagrebu 

 7. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, Knjiga svima: literatura 

namijenjena korisnicima posebnih knjižničnih programa, Zagreb, 17. rujna 2010. 

 Obilježavanje Dana Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, Virovitica, 25. listopada 2010. 

 Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, Virovitica, 15. listopada-15. studenog 2010. 

 Predavanje s radionicom Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne u narodnim knjižnicama, 

Koprivnica, 26. studenog 2010. 

 10. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Utjecaj globalne ekonomske krize na 

knjižnice i slobodan pristup informacijama, Zagreb, 10. prosinca 2010. 

  Tijekom godine sudjelovanje u radu: 

 Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja 

 Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 

 Uredništva časopisa Svezak  

 Povjerenstva za razvoj programa Metel 



 

Objavljivanje članaka u časopisu Svezak, suradnja u javnim medijima: Virovitički list, Jutarnji list, 

Večernji list, Radio Virovitica i lokalni internetski portali. 

 

 

 

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 Virovitica                     Voditeljica Županijske matične službe 

                   Višnja Romaj, prof.                                                                Silvija Perić, dipl. knjižničarka 

  

 

  

 

 

  

 

      

 

 

 

  

 

 


