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Predmet: Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Glina u 2020. godini 

 

Knjižnicu i čitaonicu Glina čini Odjel za odrasle i Dječji odjel.  

 

U Knjižnici je zaposleno sveukupno 8 djelatnika prema radnim mjestima: 

- ravnateljica- 1 

- diplomirana knjižničarka- 1 

- pomoćna knjižničarka- 2 

- računovotkinja (2 sata dnevno)- 1 

- domar/ dostavljač (2 sata dnevno)- 1 

- čistačica- 2 

 

U mjesecu rujnu povećali smo broj čistačica za još jednu djelatnicu jer se povećao obim posla.  

 

U knjižnici  osim posudbe naši korisnici mogu: 

1. koristiti pet (5) računala s pristupom na INTERNET 

2. kopirati 

3. naručiti knjige međuknjižničnom posudbom (knjige koje knjižnica ne posjeduje, posuđuje 

od drugih knjižnica u Hrvatskoj) 

Navedene usluge se naplaćuju prema Cjeniku usluga Knjižnice i čitaonice Glina i korisnici ih 

obilato koriste. 

 

Godišnja članarina za zaposlene iznosi 40,00 kn, a za djecu, umirovljenike i nezaposlene 20,00 kn 

što je i dalje simbolični iznos u odnosu na druge knjižnice.  

  

Knjižnica broji 504 članova. Dnevna statistika posudbe građe pokazala je u 2020. godini posudilo 

13183 knjiga od strane 4377 korisnika. Što se tiče statistike posudbe DVD građe 113 članova 

posudilo je 239 DVD-a. 

 

Kaznionica u Glini također se koristi fondom Knjižnice i mjesečno posuđuje 50-tak knjiga. Da bi 

ovu posudbu stavili u zakonske okvire Knjižnica i čitaonica Glina i Kaznionica u Glini potpisali su 

ugovor o Knjižničnom stacionaru  po članku 14. Standarda za narodne knjižnicu u Republici 

Hrvatskoj (NN 58/99). Ugovoreno je da Kaznionica može posuđivati do 50 knjiga mjesečno i 

prema tome ugovorna je naplata godišnje članarine u iznosu od 640 kn. Ovim korakom dobili smo 

još 17 korisnika. 

 

Zbirka filmova broji 770 DVD-ova koji uključuje animirane, igrane i dokumentarne filmove za 

djecu i odrasle. U ovoj godini nabavili smo 18 novih naslova. 

 

GRAD GLINA 

URED GRADONAČELNIKA 
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Ukupni broj knjiga u knjižnici je 23.652 knjige. Načini nabave knjige su : kupnjom, otkupom i 

poklonom. Ukupno u ovoj godini zaprimili smo 621 knjigu. U ovoj godini od Ministarstva kulture 

odobreno je 33.000 kuna za kupnju knjiga. 

 

Od Ministarstva kulture su odobrena sredstva za program: Nabava projektora u iznosu od 4.000 kn 

te 2000 kuna za program: Dramska skupina Knjižnice i čitaonice Glina. 

 

Namjenska sredstva u iznosu od 3.000 kn Sisačko-moslavačke županije za program: Dramska 

skupina Knjižnice i čitaonice Glina odobrena u 2019. godini, a uplaćena tek u veljači ove godine 

nisu realizirana su djeca trebala odigrati igrokaze u na kraju mjeseca studenog nakon kontinuiranih 

proba srijedom započetih u mjesecu rujnu zbog zabrane okupljanja kao posljedice suzbijanja 

pandemije koronavirusom.  

 

Izuzetno smo ponosni na projekt „Književnost za juniore“ koji smo provodili po glinskim selima: 

Maji, Viduševcu, Bučici, Marinbrodu i Malom Gradcu za djecu predškolske i školske dobi. Projekt 

je spoj čitanja slikovnica i kreativnih radionica na temu pročitanog. Početak provedbe bio je mjesec 

listopad 2019. godine. Program smo uspješno  završili u mjesecu listopadu ove godine. 

 

Ove godine smo primili vrijedne donacije: 5 Boson elektroničkih setova ukupne vrijednosti 1725,00 

kn (donirao IRIM institut), digitalnog pianina u vrijednosti 5.340,00 kn (donirao INTEGRA 

GROUP d.o.o.) te novčanu donaciju od firme APIS IT d.o.o. u iznosu od 5.000 kn za koju smo 

kupili čajnu kuhinju s frižiderom, okvire za slike i baner te 3.410,00 kuna za naglavne mikrofone 

(CONFIDES PARTNERI d.o.o.). 

 

 

Od kulturnih događanja organizirali smo ili bili suorganizatori  ukupno 39 događanja od toga 

15 je bilo stvarnih, a virtualnih 8 na kojima je bilo prisutno ukupno 14022 sudionika (Tablica.1) 

Ovi brojevi pokazatelji su uspješnosti našeg djelovanja. 

 

Našim članovima su na raspolaganju 5 računala kojima se služe za pisanje radova i za igru uz 

mogućnost korištenja pisača i Interneta. Ovime smo zadovoljili članak 5. i dio članka 43. Standarda 

za narodne knjižnice Republike Hrvatske (NN 58/99) koji govori o osnovnoj tehničkoj opremi u 

knjižnicama. 

 

U likovnom natječaju „Nacrtaj, naslikaj!“ i literarnom natječaju „Napiši i pročitat ću!“ 

sudjelovali su učenici Osnovne škole Glina i Srednje škole Glina. Ukupno na natječaju sudjelovalo 

je 80 učenika te štićenici Doma za starije u Glini. 

 

Zbog spomenute pandemije i epidemioloških mjera nismo provodili redovne programe: 

kreativne radionice i igraonice. 

 

Naši korisnici su zadovoljni uslugama knjižnice i njenim uvijek aktualnim fondom. 

 

 

       Ravnateljica: 

Suzana Šantek, dipl. bibl 

 

 

Prilog: 

 

1. Tablica 1. Kulturna događanja u prvoj polovici 2020. godini                               

 

 



Tablica 1. Kulturna događanja u 2020. godini     

                         

R.B. DATUM DOGAĐAJ BR. 

SUDIONIKA 

1.  2. 1. 2020.  Novogodišnja nagradna igra  

na Facebook stranici Knjižnice 

44 sudionika 

(pogledalo oko 

1100 osoba) 

2.  siječanj - 

veljača 

Zimske radionice 72 

3.  tijekom siječnja 

i veljače 

Projekt „Književnost za juniore“ po glinskim selima 344 

4.  20. 1. 2020. Radionica o slijepim osobama 21 

5.  23. 1. 2020.  Sastanak Čitateljskog kluba 10 

6.  29. 1. 2020.  „Pojedinac i važna društvena pitanja“ (= priredba 

povodom Dana ljudskih prava) 

50 

7.  30. 1. 2020.  Predstavljanje romana Željka Maljevca „Rođen u incestu“ 44 

8.  4. 2. 2020. Knjižničarka čitala korisnicima u Domu za starije osobe Glina 10 

9.  5. 2. 2020. Putopisno predavanje „HAKUNA MATATA – proživi 

svaki trenutak“ 

195 

10.  9. 2. 2020. Kazališna predstava „OTPISANE“ 270 

11.  11. 2. 2020.  Predavanje  „Žitni put“ 30 

12.  13. 2. 2020.  Valentinovska svečanost 120 

13.  14. 2. 2020. Valentinovski nastup naše Dramske skupine u Domu za starije osobe 

Glina 

55 

14.   14. 2. 2020. Nagradna igra na Facebook stranici Knjižnice povodom 

Međunarodnog dana darivanja knjiga 

53 sudionika 

(pogledalo oko 

1100 osoba) 

 

15.  10. 3. 2020. Predstava „Vuk i sedam kozlića“ 270 

16.  tijekom cijelog 

travnja 

 Fotonatječaj „OSTANI DOMA“ (na Fb stranici Knjižnice) 70  sudionika 

(pogledalo oko 

2500 osoba) 

17.  tijekom cijelog 

travnja 

Likovni natječaj „PROLJEĆE, VOLIM TE!“ (na Fb 

stranici Knjižnice) 

37 sudionika 

(pogledalo oko 

2000 osoba) 

18.  23. 4. 2020. Nastup Dramske skupine Knjižnice na našoj Fb stranici 

u Noći knjige 

Pogledalo oko 

2500 osoba 

19.  23. 4. 2020. Kreativna nagradna igra u Noći knjige „Naslov tvog krimića“ na Fb 

stranici Knjižnice 

42 sudionika 

(pogledalo oko 

1100 osoba) 

20.  10. 5. 2020. Nagradna igra povodom Majčinog dana (na Fb stranici Knjižnice) 21 sudionik 

(pogledalo oko 

1100 osoba) 

21.  tijekom cijelog 

lipnja 

VIRTUALNA NAGRADNA RADIONICA na Fb stranici Knjižnice 7 sudionika 

(pogledalo oko 

800 osoba) 

22.  četiri puta u 

lipnju 

„PIPPY LU ČITA VAM PRIČE“ – čitalačka predstava za djecu 120 

23.  30. 6. 2020. Sastanak Čitateljskog kluba 7 

24.  2. 7. 2020.  Koncert klasične glazbe (pianino četveroručno) 120 

25.  3. 7. 2020. Nagradna igra na Facebook stranici Knjižnice 

„Dok biramo knjige koje ćemo čitati na moru“ 

28 

26.  tijekom srpnja 

do 10. kolovoza 

2020. 

Virtualna nagradna radionica 

'Ko ima u što, lako se obleće 

(na Facebook stranici Knjižnice) 

9 

27.  pet puta 

u srpnju  2020. 

„Pippy Lu čita vam priče“ – interaktivna čitalačka 

                                                 predstava za djecu 

42 

28.  30. 9. 2020.  „Književni kompas SMŽ“ – projekt sisačkog ogranka 20 



 

 

 

 

virtualna događanja    

 

                                            Društva hrvatskih književnika 

29.  1. 10. 2020.  „Izrada brošića i privjesaka od žice“ – radionica  

                                                                   za odrasle 

20 

30.  13. 10. 2020.  Književna večer „Glinske vedute riječima oslikane“ 57 

31.  16. 10. 2020. Otvorenje izložbe slika Gordane Prajdić 61 

32.  21. 10. 2020. Predstavljanje putopisa „10 000 milja Amerikom“ 70 

33.  četiri puta u 

Mjesecu 

hrvatske knjige 

2020. 

„Kraljica jeseni Jesenka“ – interaktivna čitalačka 

                                                 predstava za djecu 

13 

34.  Tijekom 

Mjeseca 

hrvatske knjige 

2020. 

Likovni natječaj „Nacrtaj, naslikaj!“ 60 

 

35.  Tijekom 

Mjeseca 

hrvatske knjige 

2020. 

Završetak projekta „Književnost za juniore“ 

po glinskim selima 

22 

36.  30. 10. 2020. Učenici posjetili izložbu slika Gordane Prajdić 14 

37.  od 15. 10. 

do 23. 10. 2020. 

Nacionalni kviz za poticanje čitanja 

„Istraživači planeta Z.“ 

7 

38.  Tijekom 

Mjeseca 

hrvatske knjige 

2020. 

Literarni natječaj „Napiši i pročitat ću!“  29 

39.  16. 11. 2020. U Knjižnici postavljena izložba svih radova Likovnog 

Natječaja „Nacrtaj, naslikaj!“ 

379 

    

  UKUPNO: 

 

 

 

 

SVEUKUPNO: 

3106 (Stvarnih, 

fizičkih 

sudionika) 

11867(Virtualnih) 

 

14973 

 


