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   1.OPĆI PODATCI 

 

1. Knjižnična djelatnost 

 
Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica po svojoj funkciji 

i namjeni organizirana je kao javna knjižnica koja svoju djelatnost obavlja na području Grada 

Hrvatska Kostajnica  i šire. 

       Osnovna zakonska djelatnost knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i 

zaštitu knjižnične građe, izradu informacijskih pomagala, omogućavanje pristupačnosti 

knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka 

informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i 

izvora, kao i vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima te o poslovanju.        
     Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica samostalna je 

ustanova u kulturi koja zadovoljava kulturne i informacijske potrebe lokalne zajednice.     

Knjižnica je vezana uz stručnu Matičnu službu te uz  nacionalne, regionalne, znanstvene 

knjižnice, kao i uz knjižnice škola.         

       Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica pripada VII. tipu  

knjižnica  

( prema popisu stanovništva iz 2011., Hrvatska Kostajnica ima 2.756 stanovnika ).      

 

 

   2. KNJIŽNIČNI FOND  
  

2.1. Fond i posudba knjiga 
 

Knjižnica djeluje kroz odjel za odrasle, odjel za djecu i mladež, studijski odjel, čitaonicu 

dnevnog tiska, informacijsku službu s korištenjem baze podataka, zavičajnu zbirku te 

referentnu zbirku. Osim knjiga posjeduje i nekonvencionalnu građu: VHS kasete, CD-e, 

DVD-e, DVD-ROM – ove, didaktičke igračke i društvene igre.  

Ukupni knjižnični fond iznosi 35.776 knjiga. 

Zavičajna zbirka broji 95 naslova.    

    

  2. 2. Nabava i obrada knjiga 

 
      Tijekom 2020. godine Knjižnica je obnovila knjižnični fond s ukupno 776 knjiga, od toga 

306 kupnjom i 470 otkupom Ministarstva kulture i medija. 

Sredstva za nabavu knjižne građe je osiguralo Ministarstvo u iznosu od 40.000,00 kn i Grad 

Hrvatska Kostajnica u iznosu od 3.002,26 kn. 

  

3. KNJIŽNIČNO OSOBLJE 

   

Tijekom 2020. god. knjižnica je zapošljava 2 djelatnika koje financira osnivač, Grad Hrvatska 

Kostajnica i to: pomoćni knjižničar i čistačica. 

 

 

 

 

 



4.  IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADA  
 

    4.1. Osnovna djelatnost 

  Knjižnica je za korisnike bila otvorena 40 sati tjedno i to u poslijepodnevnim satima -  

ponedjeljkom 10 do 18 sati , dok od utorka do petka knjižnica radi od 7,00 do 15,00 sati. 

Korisnici imaju pristup i izvorima podataka preko globalnih elektronskih mreža, a za 

korisnike knjižnica posjeduje 5 računala s printerima, skenerom  i pristupom internetu.  

Postupak posredničkog posluživanja korisnika informacijama uređen je pravilima koja su 

istaknuta tj. postavljena  na vidljivim mjestima u knjižnici te na oglasnoj ploči unutar 

Hrvatskoga doma. 

    Knjižnica redovito izvješćuje javnost o svom radu i aktivnostima putem Facebook-a i 

info – letaka, te plakata 

 Knjižnica vodi svakodnevnu statistiku o svom radu.   

    

4.2. Programska djelatnost 

 
 Tijekom veljače Županijska matična služba za narodne i školske knjižnica je izvršila 

stručni nadzor nad radom Knjižnice i utvrdila slijedeće: 

- Knjižnica nema Statut usklađen sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti  
kao ni druge akte koji proizlaze iz Statuta 

- nema zaposlenog stručnog djelatnika na radno mjesto pomoćnog knjižničara 
- stručno poslovanje je neuredno i neispravno, knjige inventara su nepotpune 
- dio građe nije uveden 
- nije poznato i nije moguće utvrditi kada je provedena zadnja revizija knjižnog fonda 

jer arhiva nije uredno vođena 
- nije moguće utvrditi brojčano stanje fonda 
- građa nije smještena prema odgovarajućem stručnom razmještaju   
- građa nije opremljena u skladu s pravilima struke 

 
U cilju rješavanja navedenog Gradko vijeće je imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja. 

Tijekom ožujka i travnja su donijeti svi normativni akti, a to su: Statut, Pravilnik o radu, 

Pravilnik o unutarnjem ustojstvu i načinu rada, Pravilnik o pružanju usluga i korištenju 

knjižne građe i opreme, Pravilnik o zaštiti od požara, Plan i program rada za 2020. god.  

Obzirom da u knjižnica nemamo dovoljno zaposlenih za odrađivanje gore navedenog 

primljena je jedna osoba na određeno vrijeme i pristupilo se odmah popisu knjižne građe što 

se sporo provodi iz razloga neuredne i netočne evidencije. 

 Iz razloga epidemiološke situacije, osim redovnog rada s korisnicima Knjižnice drugih 

planiranih aktivnosti nije bilo. 

 Kroz program javnih radova bila su angažovana dva radnika koji su radili na 

unutarnjem i vanjskom uređenju samog objekta ( krečenje prostorija, bojanje stolarije, 

popravke fasade, čišćenje podrumskog dijela ). 
 

                                                                                 
                                                                       v.d. Ravnatelja 

 

                                                                                           Petar Samardžija, dipl.iur. 


