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Djelatnici:  

  

Ime i prezime Zvanje Radno mjesto – zaduženje  

Franjo Novak profesor sociologije i filozofije, 

diplomirani knjižničar  

ravnatelj  

Martina Krpota  magistra kulturologije – smjer 

knjižničarstvo  

knjižničar  

Julien Bilić 

Gašparac (rodiljni 

dopust) 

magistra kulturologije – smjer 

knjižničarstvo 

 knjižničar  

 

Josipa Šimunović magistra informacijskih znanosti knjižničar 

Rebeka Lombar 

(rodiljni dopust) 

komercijalist knjižničarski djelatnik 

Ana Abramović   spremačica (vanjski 

suradnik, Poduzetnički 

centar Pleternica d.o.o.)  

Ivana Pejnović  računovođa, (vanjski 

suradnik); Grad Pleternica 

 

 

Radno vrijeme knjižnice:  

- radno vrijeme ostaje kao što je bilo u 2021. godini  

- radno vrijeme:  

ponedjeljak, srijeda, petak: 8:00 – 15:00 

utorak, četvrtak: 11:00 – 18:00  

- tjedna otvorenost za korisnike: 35 sati  

- tijekom ljeta i korištenja godišnjih odmora smjene ostaju iste 
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Nabava knjižne i neknjižne građe:  

- sredstva Ministarstva kulture: 50.000,00 kn 

- sredstva Grada Pleternice: 10.000,00 kn 

- vlastita sredstva: 10.000,00 kn 

 

- nakon provedene revizije i otpisa 2019. godine potrebno je dopuniti određene lektirne 

naslove i stručnu literaturu iz područja medicine  

 

- u nabavu naslova uvrstiti „Listu želja korisnika“ – popis naslova koje korisnici traže ili 

preporučuju  

 

- nabavu naslova vršiti kao i do sada, prema određenom preporučenom postotku za 

narodne knjižnice te na taj način razvijati i dograđivati zbirke  

 

- u nabavu uvrstiti multimediju (DVD-e), te igračke  

 

- u nabavu uvrstiti i naslove dobivene na poklon od korisnika (uglavnom riječ o 

beletristici) vodeći računa o kvaliteti tiska i uveza  

 

Nabava novina i časopisa:  

- povećanje pretplate na izdanja dnevnog tiska, časopisa i magazina prema strukturi 

korisnika  

- novine i časopisi se ne uvode u inventar 

- uvesti program: Kava i novine (srijedom) 

 

Stručni poslovi:  

- stručnu obradu nove i nabavljene građe vršiti u programu MetelWin  

- nastaviti s obradom/unošenje stare građe u programu MetelWin – usporedno 

provjeravajući postojeće knjige inventara  

- novu građu obrađivati tijekom cijele godine prema nabavi 
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- održavati police i knjižnicu urednima, omogućiti dostupnost knjižne građe te poticati 

korisnike na vraćanje knjiga  

- posudba se vrši putem programa MetelWin 

- uvode se zakasnine  

- uvođenje posudbe na mjesec dana i novih vrsta članarina 

- stručno usavršavanje djelatnika (CSSU - Modul: Knjižnične službe i usluge)  

 

Članstvo i posudba građe:  

- godišnja članarina iznosi 50,00 kn  

- tromjesečna članarina iznosi 20,00 kn 

- besplatno članstvo radi poticanja čitanja pretpostavlja se za:  

 korisnike DV Tratinčica  

 bebe (darivanje novorođenčadi Grada Pleternice) 

 polaznici predškolskog programa  

 polaznici prvih razreda OŠ 

 polaznici prvih razreda srednje škole s područja Pleternice  

 učenike osnovne škole koji pokazuju interes za čitanjem nelektirnih 

djela  

 nagrada u sklopu održavanja kvizova znanja  

 

 

 

 Kulturni i obrazovni program:  

 Godina izložbi 

 otvorenje nove izložbe svaki mjesec 

 Knjigoklub  

  program za odrasle  

 predstavljanje pročitanih djela na mjesečnim sastancima  
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 Ljubitelji knjige  

  kulturni program za odrasle osobe (promocije knjiga, pjesničke 

večeri, izložbe)  

 

 Čitaj novine uz kavu  

 svake srijede korisnici imaju mogućnost čitati novine uz kavu 

 

 Knjignik – piknik uz knjigu / Knjignik 

 projekt uz potporu Ministarstva kulture i medija, Požeško-slavonske 

županije 

 4 događanja tijekom ljetnih mjeseci  

 program obuhvaća kazališne predstave, gostovanja književnika, 

glazbenika, komičara  

 

 Bećarac u Pleternici – faza 5. 

 projekt uz potporu Ministarstva kulture i medija 

 stavljanje audio zapisa i dodavanje nove kategorije video zapisa 

 

 Noć knjige  

 osmisliti aktivnosti prema temi; aktivnosti organizirati prema 

svim dobnim i interesnim skupinama korisnika knjižnice  

 

 Ljeto u knjižnici  

 osmisliti kulturni program tijekom ljetnih mjeseci te omogućiti 

prvenstveno djeci i mladima, ali i odraslima interesne aktivnosti 

tijekom ljeta i godišnjih odmora (srpanj/kolovoz)  

 

 Mjesec knjige  

 obilježiti Mjesec knjige s manifestacijama za odrasle i djecu  
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Aktivnosti za djecu i mlade:   

 Pričam i čitam:  

 vođenje igraonice za djecu stariju od 3 godine  

 jednom tjedno (četvrtak) 

 trajanje: 17-18 sati 

 

 

 Knjigoklub za mlade:  

 čitalački klub za mlade (stariji od 12 godina)  

 provođenje aktivnosti vezane uz čitanje (predstavljanje knjiga, 

kviz, edukacije, sl.)  

 

 Volonteri u knjižnici:  

 prema interesu i potrebi oformiti volontersku skupinu u 

knjižnici  

 

 

Ostale aktivnosti u suradnji s udrugama/ustanovama:  

 Dani medijske pismenosti (ožujak/travanj) 

 LIDAS (lipanj) 

 DND Pleternica- radionice u knjižnici 

 Dječji tjedan (listopad) 

 IC Terra Panonica – edukacije u knjižnici sa skupinama u suradnji s Interpretacijskim 

centrom Terra Panonica 

 Projekt u području poticanja čitanja – DV Tratinčica  
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Zaključak: 

 

Rad u Knjižnici 2022. godine započinje s radom u sustavu MetelWin. Uvode se posudbe na 

mjesec dana, mogućnost produljenja posudbe, rezervacije knjiga i zakasnine. Osim godišnje 

članarine uvodi se i tromjesečna članarina. Tijekom godine svaki mjesec se otvara nova izložba. 

Povećava se broj prijave projekata. Nastavlja se unošenje starih knjiga u računalni sustav. Radi 

se na unosu knjiga Zavičajne zbirke u računalni sustav. Organiziraju se posjeti učenika 

Knjižnici i radionice za njih. Ovim planom knjižnica u Pleternici ispunjava svoju ulogu 

kulturnog, obrazovnog i informacijskog središta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Pleternici, 3.1.2022.                                                                                    Ravnatelj: 

KLASA: 611-01/22-01/02                                                                       Franjo Novak, prof. 

URBROJ: 2177-7-1/22-02 

 


