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1. UVODNI DIO 

Gradska knjižnica Pakrac samostalna je ustanova, narodna knjižnica  izdvojena iz Pučkog 
otvorenog učilišta, prema Zakonu o knjižnicama, a rad knjižnice odvija se u skladu s 
odredbama Zakona o društvenim djelatnostima, kao i Zakona o narodnim knjižnicama u 
Republici Hrvatskoj. Prema UNESCO-vom Manifestu za narodne knjižnice Gradska knjižnica 
Pakrac nastoji biti mjesni prilaz znanju, te osigurati osnovne uvjete za cjeloživotno učenje, 
neovisno odlučivanje i kulturni razvitak svakog pojedinca i svih društvenih skupina. Osnivač 
knjižnice je Grad Pakrac.  

O povijesti Gradske knjižnice Pakrac ne postoji mnogo pisanih izvora, a podatke o 
postojanju prve čitaonice donosi Vijoleta Herman Kaurić u svojoj knjizi Krhotine povijesti 
Pakraca: 

„Prva čitaonica osnovana je u Pakracu 1872. godine i bila je to najstarija pakračka 
kulturna ustanova. Čini se kako čitaonica nije bila duga vijeka, budući da je 1880. god. iznova 
zabilježeno postojanje Pakračke čitaonice. Čitaonica je postojala 1890.godine, ali se 
vjerojatno nakon nekog vremena ugasila. Do ponovnog ustroja čitaonica – ovoga puta s 
nacionalnim predznakom – došlo je tek 1906.godine, kad su osnovane Hrvatska čitaonica te 
Srpska čitaonica. Obje su djelovale do izbijanja Prvoga svjetskoga rata. I dok se za Hrvatsku 
čitaonicu zna da je djelovala na katu hotela Pakrac, gdje se nalazila i knjižnica, o Srpskoj 
čitaonici nije poznato ništa.“ 
Nakon toga, nepoznato je što se s knjižnicom, odnosno čitaonicom događalo do kraja Drugog 
svjetskog rata, kad se knjižnična djelatnost počinje odvijati u sklopu tada osnovanog 
Narodnog sveučilišta. U monografiji Pakrac 1945. – 1975. navodi se kako je Narodno 
sveučilište, uz organiziranje rada knjižnica i čitaonica u Pakracu i Lipiku, organiziralo i 
putujuće knjižnice i kinopredstave. Tijekom tog vremena knjižnica je mijenjala lokaciju, da bi 
1981. preselila u prostor u kojemu se nalazi i danas, a riječ je o prostoru od 385 m², a u 
kojem se nalaze Odjel za odrasle sa zavičajnom i referentnom zbirkom te zbirkom AV građe, 
Dječji odjel te Čitaonica s računalima za pristup internetu. 

Krajem kolovoza 1991. godine agresijom na Hrvatsku Pakrac je doživio najveće 
razaranje u povijesti u kojem je, uz mnoga ljudska stradanja, ostao gospodarski i kulturno 
osiromašen, uništeni su brojni kulturni objekti i spomenici. Knjižnica i čitaonica znatno je 
oštećena, kako sam objekt, tako i inventar i oprema. Unatoč tome, naša knjižnica bila je 
jedna od rijetkih koja je najveći dio svog knjižnog fonda uspjela spasiti, preseljenjem u 
bjelovarsku knjižnicu. Već 1992. godine fond je vraćen u knjižnicu i nastavilo se s radom. 
Nakon Domovinskog rata knjižnica je djelovala u sklopu Pučkog učilišta Pakrac, a Odlukom 
Gradskog vijeća grada Pakraca od 05.10.1999. i temeljem Rješenja o suglasnosti Ministarstva 
kulture od 17. veljače 2000. godine knjižnica se izdvaja iz Pučkog učilišta i postaje samostalna 
ustanova – Samostalna narodna knjižnica i čitaonica Pakrac. Naziv knjižnice mijenja se 2011. 
godine u Gradska knjižnica Pakrac. 

Kako je Hrvatska i punopravna članica Europske unije, tako se uz mnoge regulative treba 
pridržavati i naputaka koje različita udruženja i mreže unutar EU donose. Jedna od njih je i 
Deklaracija o pravu europskih građana na pismenost, koju je formirati pomoglo i Hrvatsko 
čitateljsko društvo. Tako se u njoj navodi da svaki europski građanin ima pravo na stjecanje 
pismenosti, te kako države članice EU trebaju osigurati građanima svih dobnih skupina, bez 
obzira na socijalni status, vjeru, nacionalnost ili spol, jednake mogućnosti za razvoj vještina 
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pismenosti, koje bi im omogućile učinkovito razumijevanje i korištenje pisane komunikacije u 
tiskanom i digitalnom obliku. Od jedanaest navedenih uvjeta u Deklaraciji koju možete 
pročitati klikom na sljedeći link: 
https://hcdbilten.files.wordpress.com/2016/01/elinet_deklaracija_pismenost.pdf, vjerujemo 
kako mi u Gradskoj knjižnici Pakrac u suradnji s lokalnom samoupravom, brojnim članovima, 
ustanovama i institucijama lokalne zajednice ispunjavamo najveći broj, ali i kako u pojedinim 
segmentima postoji još prostora za poboljšanje.  

Zakonski okvir RH u Zakonu o knjižnicama kaže kako je zadaća knjižnica da u ostvarivanju 
javne službe nastoje zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na 
području svoga djelovanja te da promiču čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju 
unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice. Prema ovoj rečenici djelovala je i naša 
knjižnica u protekloj, 2017. godini, što ćemo prikazati u ovom izvješću. Pokušat ćemo i 
fotografijama prenijeti dio onoga što se u organizaciji ili suorganizaciji naše ustanove 
događalo. 

Rad knjižnice u 2017. godini predstavit će se kroz sljedeće dijelove:  

• PROSTOR I OPREMA KNJIŽNICE 

• USTROJSTVO KNJIŽNICE 

• STRUČNO OSOBLJE KNJIŽNICE 

• KNJIŽNIČNI FOND I KORISNICI 

• KULTURNA DOGAĐANJA U ORGANIZACIJI KNJIŽNICE 

• PLANOVI ZA 2018.GODINU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hcdbilten.files.wordpress.com/2016/01/elinet_deklaracija_pismenost.pdf
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2. PROSTOR I OPREMA KNJIŽNICE 
 

Prema Standardima za narodne knjižnice u RH narodne knjižnice trebaju biti smještene u 
dijelovima grada koji su najgušće napučeni, a imaju dobre prometne veze s drugim 
dijelovima grada ili naselja. Po ovome  zadovoljavamo standarde, budući da smo smješteni u 
samom centru grada, ali ono što ne ispunjavamo i što je teško i planirati u sadašnjem 
prostoru je pristup hendikepiranim osobama. Veličina prostora od 385 m² u potpunosti 
zadovoljava Standarde i potrebe naših korisnika, a redovitim pročišćavanjem fonda 
zadovoljava i potrebe smještaja građe. Knjižnica zasad nema dovoljno spremišnog prostora, 
a nadamo se kako će i ta potreba na neki način u skoroj budućnosti biti riješena.  

Sami prostor knjižnice podijeljen je na: 

• Odjel za odrasle 

• Dječji odjel 

• Čitaonicu 

• Prostore za djelatnike GKP 
 
 ODJEL ZA ODRASLE 
 Na Odjelu za odrasle smješten je središnji informativni pult, na kojem se vrši 
svakodnevna obrada, zaduživanje i razduživanje građe, vodi statistika, pruža usluga 
međuknjižnične posudbe te pružaju sve potrebne informacije vezane uz korištenje građe i 
izbor građe. Budući da knjižnica zbog nedostatka stručnog osoblja nema posebno ustrojene 
Odjel za odrasle i Dječji odjel, upravo se na ovom središnjem pultu zadužuje i razdužuje i 
građa s Dječjeg odjela, koji je prostorno izdvojen.  
 Odjel za odrasle broji oko 26 tisuća svezaka knjiga s područja beletristike, stručno-
znanstvene literature, srednjoškolske lektire, a kao posebna cjelina izdvojene su referentna i 
zavičajna zbirka. Također, ovdje je smještena i AV zbirka s DVD-ovima (igrani i animirani 
filmovi), s nešto više od 900 jedinica. Opremljenost Odjela za odrasle u skladu je sa 
Standardima za narodne knjižnice, za što je najviše zaslužno Ministarstvo kulture koje svake 
godine odobrava naše projekte opremanja knjižnice potrebnim i adekvatnim knjižničnim 
namještajem i opremom (police, vitrine, kolica i dr.). Nabavu građe financiraju Ministarstvo 
kulture i osnivač Grad Pakrac.  

 Od tehničke opreme na Odjelu za odrasle smješteni su jedno računalo s barkod 
čitačem, pisač, fotokopirni fax/scanner uređaj i laserski pisač u boji. 
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Središnji pult – Odjel za odrasle 

 
 

 

 

 
DJEČJI ODJEL 
Na Dječjem odjelu naše knjižnice smješteno je nešto više od 5 tisuća svezaka 

slikovnica, knjiga za najmlađe, lektirnih naslova, dječjih rječnika i enciklopedija, didaktičkih 
igračaka, građe za slijepe i slabovidne. Sredstva za nabavu ove građe pribavljamo putem 
prijavnica za sredstva Ministarstva kulture, a značajan dio sredstava osigurava i osnivač, Grad 
Pakrac. Budući da nemamo stručnu i zaposlenu osobu koja bi mogla voditi zasebno ustrojen 
Dječji odjel, a samim time i organizirati veći broj radionica, pričaonica, igraonica i sličnih 
aktivnosti za djecu, pokušavamo drugim vrstama aktivnosti i što boljom suradnjom s 
ustanovama i udrugama koje rade s djecom (Dječji vrtić Maslačak, OŠ braće Radića i dr.) 
raditi često i kvalitetno i na tom području djelovanja u zajednici.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Osnovnoškolci i vrtićanci u knjižnici-Dječji odjel 
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ČITAONICA 

 U prostoru čitaonice korisnici svakodnevno mogu na čitanje dobiti dnevne novine, 
tjednike, mjesečnike, časopise ili magazine koje redovno nabavljamo. Također, ovdje su 
smještena računala za korisnike, na kojima mogu pretraživati Internet (besplatno za 
korisnike, za posjetitelje 10 kn po satu korištenja). Računala su dobivena donacijom 
Privredne banke Zagreb. 
Prostor čitaonice opremljen je za sve vrste događanja koja se odvijaju u organizaciji ili 
suorganizaciji knjižnice. Sredstvima Ministarstva kulture kupljeni su zidni projektor i platno. 
Ovo je također i prostor u kojem se odvija velik broj aktivnosti u suradnji s Osnovnom školom 
braće Radića i Srednjom školom Pakrac, te udrugama i ustanovama s područja našeg grada i 
šire.  
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Čitaonica - Predavanje – dr.sc.Ivica Miškulin – Obilježavanje početka Domovinskog rata 

 
 

Čitaonica - Projekcija dokumentarnog filma – Multipak 2017. 
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3. USTROJSTVO KNJIŽNICE 

Knjižnica je svoju djelatnost i funkciju kroz 2017. godinu obavljala kroz Odjel za odrasle, 
Dječji odjel i Čitaonicu. Na Odjelu za odrasle vršili su se sljedeći poslovi: 

• Učlanjivanje korisnika knjižnice 

• Pružanje informacija o knjižničnoj građi 

• Obavljanje međuknjižnične posudbe 

• Fotokopiranje građe 

• Upućivanje u samostalno korištenje knjižničnom građom 

• Posudba 

• Pružanje informacija o zavičajnoj zbirci i temama koje su od važnosti za lokalnu 
povijest 

• Računalna obrada knjižne građe 

• Revizija fonda i otpis dotrajale, zastarjele građe 

• Vođenje blagajne 

• Nabava građe 

• Organizacija i vođenje kulturnih događanja, samostalno ili u suradnji s drugim 
kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama u gradu  

• Briga o prisutnosti knjižnice u lokalnim i vanjskim medijima (Pakrački list, 
Požeška kronika, Radio Daruvar, Lipički Compas) 

• Održavanje Facebook profila knjižnice, čime smo ostvarili neposredni kontakt s 
korisnicima i informirali uistinu velik broj ljudi s onim što knjižnica radi i što se 
u knjižnici događa 

• Pripremanje materijala potrebnih za prijavu na razne natječaje i donacije 
(Ministarstvo kulture, Grad Pakrac, Nacionalna zaklada za  

• Održavanje web stranice knjižnice 
 
 

Na Dječjem odjelu radili su se sljedeći poslovi: 

• Likovne radionice za osnovnoškolce 

• Organizirani posjeti osnovnoškolskih razreda i vrtićke djece knjižnici (u sklopu 
posjeta razgledavanje i upoznavanje s knjižnicom, likovne radionice, projekcije 
crtanih filmova, kvizovi o lektiri...) 

• Nabavljanje lektirne građe (suradnja s Osnovnom školom: ažuriranje popisa 
lektire) 

• Nabava slikovnica i knjiga za najmlađe  

• Održavanje nastave u knjižnici (školska knjižničarka Anita Pavlečić i nastavnice 
OŠ braće Radića Pakrac  i djelatnice knjižnice organizirale su nastavu u prostoru 
knjižnice) 

• Kreativne radionice (izrada straničnika, likovne radionice) 

• Projekcije crtanih filmova za djecu 

• Ciklus adventskih pričaonica 
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Radno vrijeme knjižnice zadovoljava Standarde za narodne knjižnice, budući da radi 40 sati 
tjedno, od toga tri dana u tjednu od 7,30 do 15,30  a dva dana u tjednu od 10 do 18 sati, uz 
dvije radne subote u mjesecu, kada radimo od 7,30 do 12,30, čime smatramo da 
zadovoljavamo uistinu sve potrebe naših korisnika, s obzirom na njihovo radno vrijeme i 
rasporede.  
Treba naglasiti kako se najveći broj aktivnosti i događanja u prostoru i organizaciji i 
suorganizaciji knjižnice odvija u slobodno vrijeme, odnosno izvan radnog vremena same 
knjižnice, za što zaposlenice nisu dodatno plaćene. Ovaj podatak iznosimo samo kako bismo 
naglasili da sve aktivnosti i programe zaposlenice knjižnice obavljaju uistinu s velikim 
entuzijazmom i željom da društveni i kulturni život našega grada bude obogaćen, a ne zbog 
želje za nekakvom vrstom dodatne materijalne koristi.  
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4. STRUČNO OSOBLJE KNJIŽNICE 

 Knjižnica je tijekom 2017. godine zapošljavala djelatnice na sljedećim radnim 
mjestima, bez razlike u odnosu na prethodnu, 2016. godinu:  

• 1 diplomirani knjižničar (Monika Lucić Fider, ravnateljica knjižnice) 

• 1 pomoćni knjižničar (Hanja Miler) 

• 1 spremačica/dostavljač (Gordana Janža) 

 I u ovom segmentu zadovoljavamo Standarde za narodne knjižnice, budući da oni 
kažu kako na 5 000 stanovnika knjižnica treba imati zaposlenog jednog diplomiranog 
knjižničara i jednom pomoćnog knjižničara. Ono što bi bilo dobro planirati za budućnost je 
zapošljavanje jednog diplomiranog knjižničara pedagoški osposobljenog za rad s djecom, 
budući da na području na kojem knjižnica djeluje imamo oko 1 000 djece osnovnoškolske 
dobi. S dvije zaposlenice (ravnateljica i pomoćna knjižničarka) teško je kvalitetno obavljati 
poslove, odnosno iskoristiti puni kapacitet koji fond i prostor knjižnice može ponuditi. Pri 
tom se najviše misli na zapostavljenost i nedovoljnu iskorištenost Dječjeg odjela koji je 
odlično opremljen, ali zbog nedostatka stručne osobe na njemu se ne mogu provoditi 
kontinuirani programi za djecu mlađe i starije dobi, pa stoga knjižnica nastoji što više 
surađivati s volonterima i udrugama, OŠ braće Radića i DV Maslačak, kako bi se djeca što 
češće zadržavala i dolazila u knjižnicu. Nadamo se kako će se taj problem u budućnosti 
riješiti, na zajedničku dobrobit i korist kako Knjižnice, tako i cijele lokalne  zajednice, a 
pogotovo potencijalnih najmlađih korisnika Knjižnice. Još jedan stručni djelatnik omogućio bi 
i veću otvorenost Knjižnice za korisnike, kao što je i navedeno u Izvješću o nadzoru, koja bi 
po Standardima morala biti 60 sati tjedno, dok trenutno Knjižnica radi 40 sati tjedno, uz dvije 
radne subote u mjesecu što onda povećava otvorenost na 50 sati tjedno.  

Plaće i druga materijalna prava zaposlenika knjižnice uredno financira Grad Pakrac iz 
proračuna, kao i većinu materijalnih troškova koji proizlaze iz svakodnevnog poslovanja naše 
ustanove, dok dio troškova nastojimo sami financirati prihodima od članarina, zakasnina i 
prodaje otpisanih knjiga.  
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5. KNJIŽNIČNI FOND I KORISNICI 

 Kontinuirano praćenje objavljenih noviteta na izdavačkom tržištu, kao i nabava istih, 
jedan je od osnovnih poslova kojima knjižnica osigurava zadovoljavanje potreba svih 
svojih korisnika. Smatramo kako je naša knjižnica i ove godine imala dobru politiku 
nabave, pri čemu se nastojala pokriti sva korisnička populacija, svi interesi korisnika, u 
skladu sa sredstvima kojima se raspolagalo tijekom godine. Uvažavamo mišljenja i 
potrebe svojih korisnika kad je riječ o nabavi, što znači da smo u svakodnevnom kontaktu 
s njima doznavali koje naslove bi oni htjeli vidjeti na policama knjižnice, a često se znalo 
dogoditi i da su nam korisnici donijeli svoje popise željenih knjiga, koje smo pokušavali 
ispuniti tako što bi ih kupili i zatim dali na korištenje. Na taj se način korisnici osjećaju 
dijelom knjižnice, budući da se uvažava njihovo mišljenje i njihove potrebe jer, na kraju 
krajeva, knjižnica je tu upravo zbog korisnika. I ove godine bilježimo lagani porast broja 
korisnika i članova knjižnice, a smatramo kako je to rezultat dobre komunikacije i 
prisutnosti Knjižnice u životu našega grada – postigli smo to da se korisnici u prostoru 
knjižnice osjećaju ugodno i da se njihove želje i mišljenja uvažavaju. Iznos godišnje 
članarine i dalje je 50 kuna – a i dalje korisnici imaju mogućnost koristiti dvomjesečnu 
(turističku) članarinu, kao i onu obiteljsku, koja je nešto skuplja (70 kn) ali pruža 
mogućnost posudbe većeg broja jedinica građe.  
Ukupan broj učlanjenih korisnika u 2017.godini bio je 661, a njihovu strukturu možete 
vidjeti u grafikonu ispod.  
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Nastavili smo s raznim akcijama kojima smo htjeli poticati učlanjenje i korištenje knjižničnih 
usluga (tijekom Noći knjige i Tjedna otvorenih vrata u Mjesecu hrvatske knjige učlanjivali 
smo nove korisnike za 30 kuna),  a besplatnu članarinu poklanjali smo osobama koje su 
posebno surađivale i volonterski obogaćivale naše aktivnosti, te učenike trećih razreda OŠ 
braće Radića, kao i učenike svih područnih škola na pakračkom području. Opcija obiteljske 
članarine također je nešto novija pogodnost koju obitelji koriste, gdje član za 70 kn godišnje 
ima pravo posuditi veći broj jedinica građe od uobičajene četiri.  
 Knjižnični fond je u 2017. godini povećan za 833 sveska. Građa se nabavljala vlastitom 
kupnjom, otkupom Ministarstva kulture ili darom. Darovan je 21 svezak, otkup Ministarstva 
kulture bio je 302 sveska, dok je kupljeno 510 svezaka. Sredstva za nabavu Ministarstva 
iznosila su 30 000 kn, Grad Pakrac izdvojio je 20 000 kn. Sredstvima za nabavu kupovao se i 
dnevni, tjedni i mjesečni tisak za čitaonicu.  
 

 
 
 

 
 
 
Podjednako smo nabavljali građu za Odjel za odrasle i Dječji odjel, dok smo građu za 
Zavičajnu zbirku uglavnom dobivali darom autora. 
Ponosni smo što smo u 2017.godini riješili reviziju i otpis knjižnične građe. Naime, Knjižnica 
je stručno vrlo dobro organizirana, posudba je računalna (računalni program MetelWin), sva 
građa je katalogizirana, inventarizirana, a katalog je on line pretraživ. Godinama se radilo 
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kako bismo došli do takvog stanja i preostalo je samo napraviti reviziju kompletnog fonda, 
naravno, po pravilima struke. Sa zadovoljstvom možemo reći kako je i taj veliki posao iza nas 
– uz pomoć brojnih vrijednih volonterki koje ovdje moramo spomenuti imenom i 
prezimenom, a to su: Jadranka i Petra Antunović, Katarina Plavček i Mia Hruška i dviju 
djelatnica Knjižnice, revizija i otpis su završeni, dobili  smo očitovanje Matične službe kako je 
revizija provedena sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), nakon 
čega smo svu dokumentaciju poslali u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, čije očitovanje još 
čekamo. Iza nas je uistinu velik posao, ali sad imamo realno stanje građe, pročišćen fond, 
prostor koji je pročišćavanjem fonda dobio nešto kapaciteta za prihvat novonabavljene 
građe, iako ni to što je dobiveno revizijom nije dovoljno za bližu budućnost i daljnje 
povećavanje fonda. Tijekom revizije po nekoliko kriterija (dotrajale, neaktualne, nevraćene i 
otuđene knjige i ostala građa), sukladno spomenutom Pravilniku otpisano je 4 603 svezaka 
što knjiga, što AV građe.  
Nakon revizije zbrinuli smo otpisanu građu, ponudivši i doniravši ponajviše naslova s Dječjeg 
odjela pakračkom i lipičkom vrtiću, osnovnim školama, a s ponosom možemo reći i kako smo 
pokrenuli formiranje knjižnice u Domu hrvatskih veterana u Lipiku. Naime, u suradnji s 
njihovim stručnim timom, odabrali smo stotinjak otpisanih knjiga koje su smještene u njihov 
zajednički prostor gdje im obogaćuju slobodno vrijeme i pružaju jedan novi sadržaj.  
 

Dom hrvatskih veterana u Lipiku - knjižnica 
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Trenutno fond naše knjižnice broji 23 162 sveska, a čekamo  zaključak revizije u programu 
Metelwin u kojemu radimo, budući da još čekamo i očitovanje Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice, nakon čega ćemo znati točno stanje na svakom od odjela.  
 

Revizija 2017. 
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6. KULTURNA DOGAĐANJA I AKTIVNOSTI U ORGANIZACIJI KNJIŽNICE 

Moramo se osvrnuti na uistinu bogatu i sadržajnu 2017.godinu, kad su u pitanju 
kulturno-animacijski i obrazovni programi koje organiziramo samostalno ili u suradnji s 
drugim ustanovama, udrugama i pojedincima. To je jedna od stvari koje nas raduju i 
pozicioniraju kao neizostavno mjesto na karti našeg grada i koji dokazuju kako je Knjižnica 
uistinu društveno središte lokalne zajednice. Vjerujemo i nadamo se kako će se takva praksa 
nastaviti i u 2018.godini.  

Knjižnica je i prema Standardima za narodne knjižnice, ali i prema samoj svojoj misiji i 
želji da bude percipirana kao jedno od središta kulturnog života mjesta u kojem se nalazi,  
dužna kontinuirano priređivati različite kulturne manifestacije,  a smatramo kako je izlazak u 
javnost najbolje sredstvo pridobivanja novih korisnika, ali i informiranja šire javnosti o 
postojanju knjižnice i radu u knjižnici. Tijekom 2017. godine radili smo brojna i kvalitetna 
događanja za sve uzraste i sve skupine korisnika, čime smo se pozicionirali na društvenoj 
karti našeg grada i zajedno s drugim kulturnim i odgojno obrazovnim ustanovama, brojnim 
udrugama i pojedincima obogatili slobodno vrijeme naših sugrađana. 
Evo pregleda što smo tijekom 2017. godine (osim osnovne djelatnosti i redovnih poslova koji 
proizlaze iz redovne djelatnosti) radili: 
 

VELJAČA  
- 20.-26.2. – 10.Tjedan psihologije obilježili smo aktivno s čak tri predavanja te 

izložbom knjiga iz područja psihologije. Predavanja su bila sljedeća:  
 

✓ 21.2. – Nataša Major: „Ljutnja – treba li ju kontrolirati“ 
✓ 22.2. – Ivana Marin: „Kako (o)čitati ljude – Ekmanov pristup“ 
✓ Iva Sergo: „KBT – kognitivno-bihevioralna terapija“ 

Sva tri predavanja bila su odlično posjećena, a ova već tradicionalna manifestacija 
pokazuje kako je pun pogodak za naše sugrađane. Predavanja je poslušalo oko 120 
naših sugrađana.  
 

Predavanja u sklopu 10.Tjedna psihologije – Ivana Marin i Nataša Major 
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- 27.2. – Obilježavanje početka Domovinskog rata – Knjižnica se uključila 

organizacijom predavanja povjesničara dr.sc. Ivice Miškulina: „Kako je sve počelo : 
srpska pobuna u općini Pakrac 1990.-1991.“ 

OŽUJAK      
- 3.3. – predavanje: Sunčana Pešak i Kristijan Đaković: „Uvod u permakulturu“ 
- 9.3. – večer poezije u Domu hrvatskih veterana – u suorganizaciji s DHV predstavili 

smo pjesnički opus jednog od njihovih korisnika, teško stradaloga Marijana Almaša, 
koji iza sebe ima nekoliko objavljenih pjesničkih zbirki. Ovime je naša suradnja još 
jednom potvrđena na najbolji mogući način.  

- 13.3. – Dan grada Pakraca – književna večer s nagrađivanom književnicom Marinom 
Vujčić  

- 24.3. – predstavljanje knjige „Abeceda trčanja“, autora Pavla Vlaheka  
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TRAVANJ 
- 21.4. – Noć knjige – jedan od naših „udarnih“ programa, za koji smo financirani od 

strane Grada Pakraca, budući da je Noć knjige prihvaćena na Javnom pozivu za 
financiranje potreba u kulturi za 2017. Bogat program za sve uzraste, dodjela nagrada 
naj čitateljima, kviz znanja, književni susret, pričaonice, popusti… 
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SVIBANJ 

- 26.5. – Slušaj knjigu – upoznavanje zainteresirane javnosti s tehnologijom dostupnom 
slijepim osobama koju koriste kako bi čitali knjige – suradnja s Udrugom slijepih 
Pakrac Lipik  

 
   

LIPANJ 
- 5.6. – 10.6. – termin u lipnju rezerviran za Multipak – multimediju u Pakracu 
manifestaciju koja na inovativan način pokušava ostvariti sinergiju zvuka, slike i riječi 
s naglaskom na njihovoj izvrsnosti. Multipak je zajednički projekt Muzeja grada 
Pakraca, Gradske knjižnice Pakrac , Robertoshopa-a,  Grada Pakraca. Središnje 
događanje cijele manifestacije je velika hi-fi izložba, a popratni sadržaji rezultat su 
zajedničkog promišljanja navedenih organizatora. Upravo tim popratnim sadržajima 
(predavanja, radionice, koncerti) nastojimo pridonijeti kvaliteti ovog događanja kako 
ne bi sve ostalo samo na izložbi vrijedne hi-fi opreme i vjerujemo kako u tome 
uspijevamo, budući da smo u proteklih šest godina stvorili publiku za sva ova 
događanja.  

- 12.-14.6. – Večeri u dvorištu Janković – kazališni i glazbeni sadržaji u prostoru 
kompleksa Janković – zajednička inicijativa Osnovne glazbene škole, Muzeja grada 
Pakraca i Gradske knjižnice Pakrac za oživljavanje dvorišta kompleksa  
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–  
 

SRPANJ/KOLOVOZ 
- Najveći dio srpnja knjižnica je bila zatvorena  za rad s korisnicima, budući da se 

odvijala revizija fonda koja je došla svom kraju u kolovozu. Rezultate revizije opisali 
smo u prethodnom dijelu izvješća (str. 12-13) 

 

RUJAN 
- 4.-6.10. – Tjedan cjeloživotnog učenja – naša knjižnica se i ove godine uključila u 

obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja – opet uz različite sadržaje namijenjene 
različitim dobnim skupinama  
 

 
 
 

LISTOPAD/STUDENI 
- 15.10.-15.11. – Mjesec hrvatske knjige – još jedna naša važna manifestacija u kojoj se 

tijekom mjesec dana promiče ljubav prema knjizi, čitalačke navike, pismenost i 
obrazovanje. Programi namijenjeni svim skupinama, s naglaskom na uključivanje 
skupina koje su iz raznoraznih načina isključene ili u nemogućnosti konzumirati 
sadržaje koje knjižnica nudi.  
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Ponosni smo na program Čitajmo u područnim školama, te program Čitamo na pedijatriji – a 
manifestaciju Mjesec hrvatske knjige prepoznao je i Grad Pakrac, pa je tako financiran 
sredstvima namijenjenima za potrebe u kulturi u 2017.godini. Veliku podršku i odličnu 
suradnju ostvarili smo s OŠ braće Radića Pakrac i njihovim područnim školama u kojima smo 
ove godine formirali male školske knjižnice, a nadamo se kako ćemo ih u godinama koje 
dolaze još više popunjavati. Zajedničkim snagama organizirali smo Natjecanje u čitanju 
naglas, a treba istaknuti i zajedničku inicijativu Muzeja grada Pakraca i Knjižnice čiji je 
rezultat Dječji kutak na ovogodišnjem sajmu Slavonski banovac – na otvorenom smo 
organizirali pravi mali dječji raj u kojem su se odvijale radionice, čitanje i druženje.  
Treba istaknuti i uistinu impozantan broj djece koja su tijekom ovog mjeseca posvećenog 
knjizi prošla kroz knjižnicu – vrtićka i školska djeca – organizirana nastava, radionice, kvizovi, 
učenje o knjižničnom bontonu, uistinu bilo je tu raznoraznih sadržaja, zadovoljne djece, 
učiteljica i odgojiteljica. Ovakva suradnja plod je dugogodišnjeg nastojanja da se Knjižnica 
približi i pokaže svoj potencijal, a sav taj trud upravo kroz ovakve stvari daje plodove.  
Mjesec hrvatske knjige bio je bogat raznim događanjima, pa stoga dajemo cjelokupni pregled 
programa.  
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PROSINAC 
- 8.12. – predstavljanje monografije o 20 godina festivala Hodočašće u Došašće  
- Ciklus adventskih pričaonica / radionica: 7.12,14.12 i 19.12. – već tradicionalni 

program tijekom kojega se djeca od 3 do 7 godina okupljaju u knjižnici, slušaju 
božićne priče i nakon toga sudjeluju na kreativnoj radionici  

 

       
 

Tijekom cijele godine redovito se sastajao naš Čitateljski klub, čije su članice i vrijedne 
volonterke u našoj knjižnici. Treba napomenuti kako se uistinu velik dio posla ali i aktivnosti 
osmisli tijekom sastanaka Čitateljskog kluba i kako je to jedna posebna veza korisnika i 
Knjižnice. Upravo stoga, svake godine Grad Pakrac nam omogući odlazak na najveći sajam 
knjiga u Hrvatskoj – Interliber.  
Brinuli smo i o kućicama knjižnicama – uličnim knjižnicama postavljenima na osam lokacija u 
samom gradu i okolnim mjestima Prekopakri, Badljevini i Donjoj Obriježi. S velikom tugom 
moramo naglasiti kako su kućice postale metama vandala i kako su sustavno uništavane zbog 
čega smo se odlučili skinuti one koje su najviše oštećene, a kad budu renovirane i 
popravljene,razmislit ćemo o ponovnom postavljanju i eventualnom mijenjanju lokacija.  
 

Kao što je vidljivo u ovom izvješću, Gradska knjižnica Pakrac trudi se u svom poslovanju i 
radu s korisnicima postići što bolje rezultate, kako one statističke  i brojčane, tako i one 
neopipljive, koji se najbolje manifestiraju u neposrednoj komunikaciji s korisnicima i 
lokalnom zajednicom, kako bi postojanje Knjižnice bilo prepoznato kao neophodno za razvoj 
svakog pojedinca.  
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7. PLANOVI ZA 2018. GODINU  

➢ Nastaviti kvalitetnu nabavu knjižne i neknjižne građe 
➢ Projekt digitalizacije prijavljen na Ministarstvo kulture s Muzejem grada 

Pakraca – nastavak realizacije 
➢ Nastaviti s projektima Noć knjige, Tjedan psihologije, Multipak, Mjesec 

hrvatske knjige  
➢ Nastaviti suradnju s drugim kulturnim ustanovama i Ministarstvom kulture 
➢ Poticati pismenost, čitalačke navike kod najmlađih  
➢ Suradnja s brojnim udrugama i pojedincima  
➢ Pokušati aplicirati na neke od projekata i natječaja  

U trenutku pisanja ovog izvješća, dobili smo informaciju kako projekt Kulturni inkubator u 
okviru natječaja Umjetnost i kultura za mlade, nažalost nije bio dovoljno visoko rangiran, 
iako je prošao treću fazu evaluacije, ali nije prošao u krug projekata koji su ostvarili pravo na 
financiranje. Nećemo odustati, tražit ćemo daljnje i alternativne izvore financiranja za sve 
aktivnosti koje planiramo provoditi.  

Postoji još prostora za razvoj i poboljšanje rada Knjižnice, ali razvoj i poboljšanja mogu i 
dolaze samo uz adekvatno financiranje i prepoznavanje potreba Knjižnice od strane osnivača 
i drugih izvora iz kojih se rad Knjižnice financira. Zalagat ćemo se za zapošljavanje još jednog 
stručnog djelatnika u Knjižnici, aktivno sudjelovati u planiranju eventualnog preseljenja 
Knjižnice u novi prostor i inzistirati da struka bude uključena u svaki korak tog važnog 
projekta. Posebice nam je u planiranju razvoja i svim stručnim pitanjima od velike važnosti 
komunikacija sa Županijskom matičnom službom u Požegi.  
 

 
 

 
 
 
 
Klasa: 612-01/18-01-1 
Urbroj: 2162-03/01-18-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pakrac, veljača 2018. 

 
 

Ravnateljica:  
 

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar 
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