
Temeljem odredbe članka 38. Statuta Knjižnice i čitaonice Glina, Upravno vijeće Knjižnice i 

čitaonice Glina, na svojoj sjednici održanoj dana 31.1.2019. godine donijelo je 
 

ODLUKU 

O II.  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU l NAČINU RADA 

KNJIŽNICE I ČITAONICE GLINA 

 

 

Članak 1. 
 
U članku 12. iza točke 1. dodaje se točka 1.A. i glasi: 

1.A. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR 

Opći uvjeti:  

 Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i 
komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta 
knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, ili 

 Završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 
odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili 
na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta 
knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u 
roku od 5 godine od dana zapošljavanja, te 

 Položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara 

Može se primiti i osoba bez položenog stručnog ispita, ali ga je dužna položiti u 
zakonskom roku (čl.13. Pravilnika o uvjetima i stjecanju stručnih zvanja u 
knjižničarskoj struci Narodne novine 28/11, 16/14) 

Broj izvršitelja: 1 

Posebni uvjeti: 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. 

Opis poslova: 

 Posuđuje i razdužuje građu, 

 Obnavlja članstvo, 

 Daje korisnicima informacije o Knjižnici, o fondu, programima Knjižnice, 

 Rješava korisničke informacijske zahtjeve, preporučuje knjige korisnicima za čitanje, 

 Sudjeluje u raznim oblicima rada s korisnicima, 

 Sudjeluje u izradi informativnih biltena 

 Pruža stručnu pomoć 

 Radi na realizaciji akcija za popularizaciju knjige, 



 Vrši popularizaciju knjige putem organiziranja književnih susreta i izložbi, 

 Organizira tribine i rad sa svim korisnicima, 

 Planira i izvodi edukaciju korisnika sa svih izvora informacija, 

 Uređuje i nadopunjava Internet stranice Knjižnice, 

 Organizira i izvodi programe rada u zadovoljavanju kulturnih potreba građana, 

 Planira marketinške akcije Knjižnice 

 Organizira i potiče skupine korisnika, potencijalnih korisnika i utjecajnih osoba iz 

okruženja u zagovaranju Knjižnice i knjižnične profesije 

 Prati stručna dostignuća u zemlji i svijetu, 

 Priprema izvješća, referate, članke i sudjeluje u stručnom obrazovanju, 

 Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja 
 

Članak 2. 

 
U članku 12. točka 6. mijenja se i glasi: 
Broj izvršitelja: 2 
Opis poslova: iza riječi „Ravnateljice“ dodaje se novi redak i glasi „ - dostavlja poštu“ 
 

 
Članak 3. 

 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči 

Knjižnice i čitaonice Glina. 

 

KLASA:610-05/19-01/8 

URBROJ: 2176-95-19-1 

Glina, 1.2.2019. 

UPRAVNO VIJEĆE 

Predsjednica: 

 

Suzana Piškor Radočaj 

bacc.admin.publ. 

 

 

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Knjižnice dana 1.2.2019. i stupila je na snagu 

dana 8.2.2019. 

 

Ravnateljica: 

Suzana Šantek 


