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                     IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE MATIČNE SLUŽBE  

                               VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

                                       Rad s narodnim i 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, dipl. knjižničarka. 

Voditeljica matične službe na rodiljnom je dopustu od ožujka 2013., a trenutno ju mijenja Mirjana 

Kotromanović, dipl. knjižničarka. 

 

TEMELJNI  POSLOVI 

 

1. MREŽA  KNJIŽNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 

1.a Mreža narodnih knjižnica 

 

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 2011. godine, 

Županija  ima  84586 stanovnika, 1,9 % od ukupnog broja stanovništva Hrvatske. 

Virovitičko-podravska županija u svom sastavu ima 188 naselja, od kojih 3 grada i 13 općina. 

U Virovitici, Orahovici i Slatini živi 40225 stanovnika ili 47 %, a 53 % živi u selima i zaseocima 

organiziranim u 13 općina. 

Mrežu knjižnica Virovitičko-podravske županije čine slijedeće knjižnice:  
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 Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica 

 Gradska knjižnica Slatina  

 Gradska knjižnica Orahovica 

 Knjižnica i čitaonica Pitomača 

 Općinska knjižnica ''M. Gubec'' Suhopolje  

 

Mrežom knjižnica obuhvaćeno je 56920 stanovnika što je 67 % 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 27666 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 2002. Status Općinske knjižnice ''M.Gubec'' u Suhopolju, unatoč 

sastanica i pokušajima koji su se održali u svrhu osamostaljenja, nije riješen ni tijekom 2013. godine.  

 

1.b Mreža školskih knjižnica 

 

Mrežu školskih knjižnica čine 17 osnovnoškolskih i 8 srednjoškolskih knjižnica. U navedenim školama 

nalaze se školske knjižnice, uglavnom potpuno opremljene, sa stručnim djelatnicima i knjižničnim 

fondom. U VPŽ-a postoje dvije glazbene škole, Glazbena škola Jan Vlašimsky u Virovitici i Osnovna 

glazbena škola Slatina koje nemaju knjižnicu.  

Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici dobila je rješenje za mjesto knjižničara od 

MZOŠ, a koji je zaposlen na pola radnog vremena.  

 

1.c. Mreža specijalnih knjižnica 

 

Samostanska knjižnica župe sv. Roka u Virovitici i Knjižnica Državnog arhiva u Virovitici. 

 

1.d. Mreža visokoškolskih knjižnica 

 

Knjižnica visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. 

 

 

2. FINANCIRANJE 

 

U 2013. sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe za narodne knjižnice najvećim dijelom dolaze samo 

iz Ministarstva kulture putem natječaja za programe knjižnične djelatnosti. 

Za razliku od 2012. godine u čijoj su drugoj polovici stigla namjenska sredstva iz Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i športa za nabavu knjižnične građe, u 2013. godini, školske knjižnice su prepuštene svojim 

školama. 

 

3. PROSTOR, UREĐENJE I OPREMA KNJIŽNICA 

 

Prostorni problemi, nedostatan prostor u knjižnicama postoje u sljedećim knjižnicama: 

Gradska knjižnica i čitaonica Slatina, nedostatan prostor, potrebno proširenje Dječjeg odjela na prostor 

bivšeg Zavičajnog muzeja.  

Gradska knjižnica Orahovica, prostor je potrebno proširiti i u potpunosti preurediti. 

OŠ V. Nazora Nova Bukovica, knjižnica je u 2013. preseljenja u novi, suvremeno opremljeni prostor u 

novoizgrađenom dijelu škole. Knjižnica je povezana s informatičkom učionicom i zajedno čine 

multimedijalni centar škole. 

SŠ S. Sulimanca Pitomača, nova škola je izgrađena, potrebna oprema kako bi se preselilo u novi prostor. 

Preseljenje se očekuje uskoro. 

  



4. STRUČNI NADZOR 

 

Matična služba u stalnom je kontaktu s voditeljima i ravnateljima knjižnica naše županije. U 2013. godini, 

zamjena voditeljice Matične službe  posjetila je Gradsku knjižnicu u Orahovica u svrhu pomoći 

popunjavanja prijavnica za natječaj Ministarstva kulture. U školskim knjižnicama obavljen je jedan  

stručni nadzor tijekom 2013. godine (OŠ V. Nazora Nova Bukovica). 

Matična služba redovito obavješćuje o stručnim skupovima, novostima u knjižničarstvu i kulturnim 

manifestacijama knjižnice u županiji. 

 

5. IZGRADNJA ZBIRKI I ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

Matična služba sudjeluje u izradi plana nabave knjižne i neknjižne građe, a u suradnji s osnivačima, 

županijom i Ministarstvom kulture RH na osiguranju financijskih sredstava. 

Posebna se pažnja posvećuje izgradnji fonda zavičajnih zbirki. Sve knjižnice u županiji imaju Zavičajnu 

zbirku. 

Zbirka stručne knjižničarske literature BDI djeluje u Matičnoj službi.  

Izvršena je revizija  i otpis knjižne građe u Knjižnici i čitaonici Pitomača, a u školskim knjižnicama 

provedena je jedna revizija i otpis knjižnične građe u OŠ. I.G. Kovačića Zdenci.  

 

6. DJELATNICI 

 

U Knjižnici i čitaonici Pitomača kao privremeni ravnatelj imenovana je djelatnica koja ne ispunjava 

Zakonom propisane uvjete. U Gradskoj knjižnici  i čitaonici Slatina zaposlena je osoba sa višom stručnom 

spremom koja je na pola radnog vremena raspoređena na polovima računovodstva, a na pola radnog 

vremena na poslovima knjižničara. Trenutno je na rodiljnom i nema zamjenu. U Gradskoj knjižnici 

Orahovica je nakon smrti ravnateljice u veljači 2013. godine, ravnateljem imenovan dotadašnji zaposlenik 

knjižnice koji zadovoljava uvijete, ali nije zaposlena druga osoba. Trenutno je uz njega zaposlena samo 

još jedna pomoćna knjižničarka. 

U svim osnovnoškolskim knjižnicama rade dipl. knjižničari. Djelatnica koja je zaposlena u SŠ S. 

Sulimanca Pitomača, završila je studij knjižničarstva u 2013. i stekla zvanje dipl. knjižničarke.  

U Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici zaposlena je osoba koja na pola radnog 

vremena obavlja poslove knjižničara, a po struci je profesor hrvatskog jezika i književnosti te diplomirani 

pedagog. Djelatnik je dužan u roku od pet godina završiti studij knjižničarstva i položiti stručni ispit.  

 

RAZVOJNI POSLOVI 

 

1. INFORMATIZACIJA 

 

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

jedinstveni informacijski sustav. 

Četiri narodne 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. 

U školskim knjižnicama samo jedna knjižnica nema nikakav knjižničarski računalni program (S.Š. S. 

Sulimanca Pitomača). Dobit će ga uskoro zajedno s preseljenjem u novi prostor. Ostale školske knjižnice 

koriste računalni program Metel za obradu knjižničarske građe. U O.Š V. Nazora u Novoj Bukovici 

program Metel je instaliran tijekom 2013. godine. 

 

 



2. EDUKACIJA 

 

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

podravske županije organizirala je stručno predavanje i radionicu na temu Katalogizacija omeđenih 

publikacija i nizova publikacija u formatu UNIMARC. Na predavanju koje je predvodila Vesna 

Hodak, viša knjižničarka i katalogizator Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, sudjelovali 

su knjižničari iz Virovitičko- podravske županije i dvije knjižničarke iz Požeško-slavonske 

županije. 
 

OSTALI POSLOVI 

 

U 2013. zamjena voditeljice Matične službe prisustvovala je raznim sastancima, skupovima i kulturnim 

događanjima:  

 Sastanci voditelja Županijskih matičnih službi za narodne i školske knjižnice u NSK u Zagrebu. 

 Županijska stručna vijeća školskih knjižničara. 

 Stručni skup Dječja knjižnica dostupna svima (Zagreb – Knjižnica Medveščak, 22.3.2013.) 

 Festival dječje knjige Monte Librić (Pula, od 20.4. do 26.4. 2013.) 

 Obilježavanje Dana Gradske knjižnice i čitaonice (Virovitica, 25.10.2013.) 

 Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (Virovitica, od 15.10. do 15.11. 2013.) 

 4. okrugli stol u organizaciji Sekcije za školske knjižnice HKD-a: Uloga masovnih medija u 

odgoju djece i mladih (Sisak, 3.10. 2013.) 

 9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj: Narodne knjižnice kao treći 

prostor. (Zadar, od 9.10. do 11.10. 2013.) 

 Posjet Interliberu (Zagreb, 16.11.2013.) 
  Tijekom godine sudjelovanje u radu: 

 Mirjana Kotromanović, zamjena za Silviju Perić prema potrebi radi na Dječjem odjelu Gradske 

knjižnice i čitaonice u Virovitici.  

 Sudjelovanje u anketnom upitniku o knjižničnim uslugama za djecu i mlade s posebnim 

potrebama. 

 

 

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        Zamjena voditeljice Županijske matične službe 

Višnja Romaj, prof. i dipl. knjižničarka              Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjižničarka 

  

 

  

 

 

  


