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1. OSNOVNI PODACI 

 
Naziv i sjedište 

 

Gradska knjižnica Pakrac 
Trg dr. Franje Tuđmana 1 

34 550 Pakrac 

Telefon 034/411-716 

Fax 034/511-050 

E mail knjiznica@pakrac.hr  

Web www.knjiznica-pakrac.hr  

OIB 85255604019 

IBAN HR5423400091100207983 

Broj djelatnika – 3  
 

 
Ravnateljica - Monika Lucić Fider, dipl. 
knjižničar i prof. hrvatskog jezika  
Hanja Miler – pomoćni knjižničar  
Gordana Janža – spremačica/dostavljačica 

 

 

Radno vrijeme knjižnice s korisnicima:  

 

Ponedjeljak, četvrtak : 10 – 18 sati  

Utorak, srijeda, petak : 7,30 – 15,30 sati  

Subota – jedna radna subota u mjesecu: 7,30 – 12,30 sati  
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2. UVOD 

Poštujući zakonske i podzakonske akte koji reguliraju knjižničnu djelatnost, Gradska knjižnica 
Pakrac tijekom 2019. godine planira:  

 Obavljati stručne poslove: 
 nabavljati knjižnu građu za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Zavičajnu zbirku 
 nabavljati multimediju za Dječji odjel i Odjel za odrasle 
 nabavljati igračke i ostala didaktička pomagala za Dječji odjel  
 nabavljati periodiku (novine, časopise) za sve skupine korisnika  
 stručno računalno obrađivati, zaštititi i davati na korištenje knjižničnu 

građu  
 sudjelovati u izradi skupnih kataloga i baza podataka  
 voditi dokumentaciju o građi i korisnicima  
 izrađivati biltene, katalog i ostala informacijska pomagala 
 obaviti redoviti godišnji otpis građe na kraju godine  
 razvijati međuknjižničnu posudbu  

 povremeno i prema mogućnostima odlaziti na stručna usavršavanja zbog kvalitetnijeg 
rada  

 prezentirati rad knjižnice na stručnim skupovima  

 uređivati web stranicu knjižnice (www.knjiznica-pakrac.hr ), te stranicu GKP na 
društvenoj mreži Facebooku 

 pripremati i voditi razne književne večeri, susrete s piscima, predavanja, predstavljanja 
novih knjiga, pričaonice i igraonice za djecu, radionice za djecu i odrasle, organizirane 
posjete knjižnici 

 sudjelovati u poticanju čitanja unutar zajednice 

 sudjelovati u organizaciji svih važnih događanja i obilježavanja u gradu Pakracu 

 razvijati suradnju s osnivačem, Gradom Pakracom i pravovremeno podnositi izvješća o 
radu i ostale dokumente, prema zahtjevu i potrebi  

 razvijati suradnju s drugim kulturnim, odgojno-obrazovnim i informativnim ustanovama 
na području Pakraca i okolice, te suradnju s udrugama i medijima 

 

Upravo se, uz osnovne stručne zadaće i poslove koji se u knjižnici obavljaju i planiraju u 
2019. godini, nameće posljednja točka kao jedna od najvažnijih. Knjižnica se upravo kroz 
suradnju i zajedničke projekte s ustanovama, udrugama i pojedincima otvara javnosti i tako 
predstavlja svoj rad i naglašava postojanje. Time naša knjižnica postaje nezaobilazno mjesto na 
kulturno-društvenoj karti grada Pakraca i mjesto na kojemu pojmovi kao što su cjeloživotno 
učenje, dostupnost informacija te kulturni razvoj svakog pojedinca postaju stvarnost, a ne samo 
floskule.  

www.knjiznica-pakrac.hr
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Samim time ostvaruje se misija koju svake godine ističemo, a to je Gradska knjižnica Pakrac kao 
kulturno, obrazovno i informacijsko središte našeg grada.  

Kao prilog tome, možemo zaključiti kako smo u proteklih nekoliko godina uistinu puno radili na 
takvom imidžu knjižnice i to kroz brojna događanja i aktivnosti organizirane što samostalno, što 
u suradnji s ustanovama, udrugama i umjetnicima, ali i kroz svakodnevni rad i osnovnu 
djelatnost koja nije zanemarena nego se obavlja stručno i kvalitetno, sukladno svim zahtjevima 
struke i zakonskim aktima.  

Takav pristup rezultirao je povećanim brojem aktivnih i zadovoljnih korisnika, povećanim brojem 
posjetitelja na događanjima, prisutnošću u medijima te donio uistinu pozitivne komentare 
korisnika i javnosti koji su prepoznali trud i nastojanja djelatnika knjižnice. 

Naravno, tu se nećemo zaustaviti, nego ćemo nastaviti raditi na tom području i razvijati usluge i 
status knjižnice kao važne ustanove na području Pakraca i okolice. 
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3. MISIJA I VIZIJA GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC 

Misija GKP (Zašto postojimo?) 

Naša je misija približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Pakraca i okolice, te svima 
koji se bilo kojim slučajem zateknu na ovom području; odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika 
stručnim uslugama kojima potičemo čitanje, nepristranu obaviještenost građana te pridonosimo 
obrazovanju i bogatstvu kulturno-društvene ponude ovog područja.  

Očuvati povijesne vrijednosti i kulturnu baštinu grada Pakraca i pakračkog područja i to 
izgradnjom zavičajne zbirke, te promoviranjem digitalizirane zbirke zavičajne povijesti Pakraca.  

Uvažavajući načela Ustava RH, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u EU, 
dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, ponajviše Manifesta za narodne knjižnice, pružamo knjižnične 
usluge svim stanovnicima Pakraca i okolice, bez obzira na dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, 
vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i pomoću suvremenih tehnologija. 

 

Vizija (Što želimo biti?) 

Ustanova unutar koje će svim građanima Pakraca i okolice biti dostupne informacije unutar 
bogate i raznolike knjižne i neknjižne građe (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV 
građa, u budućnosti i elektronski mediji). 

Omogućiti pojedincima pristup raznovrsnim kulturnim sadržajima kao osnovama za cjeloživotno 
učenje.  

Graditi prepoznatljivu osobnost ustanove, izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u 
postojanost i vrijednost usluga i informacija koje pružamo. Postati ravnopravnim dijelom mreže 
hrvatskih knjižnica, te biti potpora u uključivanje u društvo svih marginaliziranih skupina 
građana, ponajviše putem organizacije programa s udrugama koje osnažuju razvoj takvih 
pojedinaca.  

 

Ciljevi Gradske knjižnice Pakrac:  

 biti općeprepoznato kulturno središte grada 

 biti istinsko središte zajednice  

 biti privlačno mjesto za rad, igru i druženje 

 poticati maštu i kreativnost djece i mladih ljudi  

 omogućiti dostupnost svim vrstama informacija o građi koje knjižnica posjeduje 
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 poticati korištenje mrežnih izvora i usluga, ponajviše uređivanjem i održavanjem mrežnih 
stranica knjižnice, mrežnog kataloga i stranica na društvenim mrežama 

 

Vrijednosti (Što je važno za nas?) 

Djelatnicima Gradske knjižnice Pakrac želja je da korisnicima i posjetiteljima knjižnice bude 
ugodno u samom prostoru, te da knjižnica postane nezaobilazno mjesto na društveno-kulturnoj 
mapi grada Pakraca i okolice. Knjižnica je ove 2018.godine opremljena klimatizacijskim 
uređajima (prostor Dječjeg odjela i Čitaonice), a sredstva je osigurao Grad Pakrac, budući da se 
tijekom ljetnih mjeseci klimatizacija uistinu pokazala kao nužnost, posebice na vrlo posjećenim 
programima Multipaka i Coolturnog ljeta.  

 

 timskim i skladnim radom djelatnika GKP 

 slobodnom i necenzuriranom nabavom građe i uvažavanjem želja i potreba korisnika koji 
se tiču nabave 

 uređenjem prostora knjižnice kako bi postao još ugodnije mjesto za rad, druženje i 
zabavu  - u prilog tome treba spomenuti kako je Knjižnica tijekom tekuće, 2018.godine 
opremljena klimatizacijskim uređajima (prostor Dječjeg odjela i Čitaonice), a sredstva je 
osigurao Grad Pakrac, budući da se tijekom ljetnih mjeseci klimatizacija uistinu pokazala 
kao nužnost, posebice na vrlo posjećenim programima Multipaka i Coolturnog ljeta. 
Nadamo se kako ćemo klimatizirati i ostatak prostora tijekom 2019. godine 
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4. USTROJSTVO KNJIŽNICE  

Svoju djelatnost GKP će obavljati kroz sljedeće odjele: 

 Odjel za odrasle 

 Dječji odjel 

Nažalost, navedeni odjeli samo su fizički odvojeni u samom prostoru knjižnice, a zbog 
nedovoljnog broja zaposlenika ne funkcioniraju kao odvojeni odjeli u pravom smislu, s obzirom 
da se posudba i razduživanje građe vrše samo na središnjem pultu smještenom na Odjelu za 
odrasle. Stoga u planu navodimo koji će se poslovi odvijati u knjižnici u cjelini:  

 učlanjivanje korisnika knjižnice, pružanje informacija o građi, fotokopiranje građe, 
međuknjižnična posudba, računalna obrada knjižne i neknjižne građe, izrada biltena 
prinova, vođenje statistike o članovima i građi, izrada prigodnih panoa, pomoć 
korisnicima pri odabiru potrebne građe za pisanje seminarskih, diplomskih i maturalnih 
radova, pomoć pri organizaciji kulturnih događanja u knjižnici, konzultacija pri nabavi 
građe, vođenje knjige želja korisnika i dr.  

 tehnička obrada građe, zaštita i briga o svakodnevnom smještaju građe na policama, 
odabir i nabava didaktičkih igračaka i igara za djecu, projekcija animiranih i igranih 
filmova za djecu, organizacija igraonica, pričaonica i kreativnih radionica, izrada 
prigodnih panoa, organizacija susreta s dječjim piscima, provođenje aktivnosti za 
poticanje čitanja, nabava lektirne građe u koordinaciji s knjižničarkom OŠ Braće Radića, 
besplatno učlanjivanje pojedinih razreda, organizirani posjeti osnovnoškolaca knjižnici, 
održavanje sata hrvatskog jezika u prostoru Dječjeg odjela, vršenje kontinuiranog otpisa 
oštećene i dotrajale građe,  

 kontinuirana nabava periodičkih publikacija (novine, časopisi, magazini), svakodnevno 
omogućavanje korisnicima da u mirnoj i opuštenoj atmosferi primjerenoj prostoru 
čitaonice pročitaju dnevne novine, besplatno korištenje računala s pristupom Internetu 
(za posjetitelje korištenje Interneta naplaćuje se 10 kn po satu korištenja), razna 
predavanja, projekcije, tribine, književne večeri, besplatno korištenje prostora Čitaonice 
zainteresiranim udrugama (korištenje tehničke opreme: platno, projektor) i dr.  
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5. KNJIŽNIČNI FOND I KORISNICI 

U 2019. godini naša će knjižnica nastaviti nabavljati knjižnu i neknjižnu građu na razini sličnoj 
onoj iz prethodne godine. Naime, tijekom 2018.godine Ministarstvo kulture nam je za nabavu 
odobrilo 35 000 kn, strogo namjenski određenih za nabavu knjižne i neknjižne građe, a u 
trenutku pisanja ovog Plana još nije izvjesno kojim iznosom ćemo raspolagati sljedeće godine, 
budući da Ministarstvo kulture još nije objavilo rezultate Javnog poziva za prijavu potreba u 
kulturi. U svakom slučaju, računamo kako će ta sredstva ostati makar na istoj razini. U 
osiguravanju sredstava za nabavu građe, osnivač Grad Pakrac, budući da je riječ o zakonskoj 
obvezi, već nekoliko godina obvezu izvršava na vrijeme i to u iznosu od 30 000 kn, što 
zadovoljava potrebe naših korisnika, budući da su naviknuti na kvalitetnu i kontinuiranu nabavu 
građe koja ide ukorak s novitetima u izdavačkoj djelatnosti.  

Kontinuirani razvoj zbirki i praćenje noviteta na tržištu pretpostavka je kvalitetnog 
funkcioniranja Knjižnice i zadovoljstva potreba naših korisnika. Ponosni smo na neposrednu 
komunikaciju s korisnicima koji su tako izravno uključeni u proces planiranja i nabavljanja građe. 
Upravo zbog toga odlučili smo i na našoj web stranici postaviti obrazac nazvan Vaši prijedlozi za 
nabavu, gdje korisnici mogu izravno napisati naslove koje bi htjeli vidjeti u knjižnici. Takav oblik 
suradnje s našim korisnicima nastavit će se i u 2019. g.  

Krajem ove 2018. godine obnovili smo male ulične knjižnice koje su nakon postavljanja 2015. 
godine kroz projekt „Knjižnica bez granica“ financiran iz Zaklade Slagalica, bile uništene od 
strane vandala. Prvu obnovljenu kućicu postavili smo u dvorište kompleksa Janković, a trenutno 
smo u fazi traženja novih lokacija za preostale tri knjižnice.  

Iznos koji naši korisnici plaćaju za učlanjenje u knjižnicu i dalje je 50 kn, članarina vrijedi 
godinu dana od dana učlanjenja, a učlanjenje potičemo raznim akcijama: 

 tijekom održavanja ovogodišnje Noći knjige planiramo korisnicima ponuditi učlanjenje u 
pola cijene (25 kn) te vraćanje knjiga bez plaćanja zakasnine 

 tijekom Mjeseca hrvatske knjige jednom razredu OŠ braće Radića i najmlađim 
sugrađanima poklanjamo besplatne članarine, a smanjujemo i iznos članarine za sve 
nove članove 

 maturantima ćemo pokloniti besplatne članarine za tombole koje skupljaju za svoje 
maturalne večeri  

 onima koji na poseban način pridonose i pomažu radu GKP poklonit ćemo besplatno 
članstvo 

 kolektivnu besplatnu članarinu osigurali smo za korisnice Centra za pružanje usluga u 
zajednici Lipik 

 kolektivno članstvo osigurali smo za Klub mladih Aurora  
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 turistima koji posjećuju Pakrac i okolicu omogućili smo jednokratnu, turističku 
(dvomjesečnu) članarinu za koju se plaća 20 kuna.  

Korisnike i tijekom 2019.godine planiramo zainteresirati na korištenje usluga knjižnice i 
suradnju, putem raznih aktivnosti i poziva. 

Tijekom 2019. godine planiramo i dalje raditi na promoviranju knjižnice i usluga koje 
pružamo, i to putem web stranice (www.knjiznica-pakrac.hr) , napravljene u suradnji s tvrtkom 
Foto-imago iz Pakraca i putem društvenih mreža, ponajprije Facebook stranice knjižnice. 
Također, planiramo educirati korisnike o postojanju i pretraživanju računalnog kataloga 
knjižnice, osposobiti ih za samostalno pretraživanje građe iz kataloga, produljenje roka posudbe 
i rezervacije željenih knjiga. S korisnicima komuniciramo i putem društvene mreže Facebook, što 
dodatno ubrzava protok informacija i skraćuje vrijeme čekanja na odgovor za korisnike, što 
posebno raduje mlađe generacije korisnika.  Web se pokazao kao najbolja i najjeftinija reklama 
za brojna događanja koja organiziramo, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama i 
udrugama.  

Naglašavamo kako i planovi za 2019.godinu ovise o projektima koje smo prijavili 
Ministarstvu kulture, a tiču se opremanja knjižnice, informatizacije i digitalizacije – naime, 
nadamo se kako će Ministarstvo kulture financijski podržati navedene projekte što će rezultirati 
boljom opremljenošću našeg prostora, te nastavkom važnog projekta digitalizacije zavičajne 
povijesti Pakraca – projekta koji knjižnica i Muzej grada Pakraca rade  zajednički već treću 
godinu zaredom.  

Nadamo se kako ćemo u 2019. godini kvalitetnom pripremom projektnih prijedloga na 
natječaje ESF i drugih tijela, u suradnji i partnerstvu s ostalim pakračkim kulturnim ustanovama 
te podršku Grada Pakraca i Poduzetničkog centra Pakrac, uspjeti osigurati sredstva za zajedničke 
projekte te na taj način dodatno ojačati svoju kao i ostale kulturne ustanove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knjiznica-pakrac.hr/
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6. KULTURNA DOGAĐANJA U ORGANIZACIJI KNJIŽNICE 

Knjižnica je prema Standardima za narodne knjižnice dužna kontinuirano priređivati i 
kulturne manifestacije pa prema tome, jednom ili dva puta mjesečno upriličit ćemo izložbu, 
književni susret, tribinu, predavanje na aktualnu temu, predstavu, filmsku projekciju i tome 
slično. Obilježavat ćemo značajne datume i obljetnice, a posebno ćemo sudjelovati u svim 
značajnim manifestacijama grada kako bismo pokazali naš rad i pridobili nove potencijalne 
korisnike. Poseban naglasak i dalje je na razvijanju čitalačkih navika kod najmlađih, a ne 
zanemarujemo ni ostale korisničke skupine.  

Iako ne možemo točno znati dinamiku organiziranja ovakvih događanja, što zbog financijskih 
sredstava, što zbog točnih datuma, okvirni plan tijekom 2019.godine, po mjesecima je sljedeći: 

SIJEČANJ 

 Čitateljski klub 

 Edukacija – čitanje bajki djeci – Klub mladih Aurora  

VELJAČA 

 Matej Perkov - predavane o ekspediciji "Od mora do vrha - Damanavd  Iran 2018" i 
promocija knjige "Želim dotaknuti nebo“ 

 Obilježavanje Tjedna psihologije (izložba knjiga, stručna predavanja i radionice) 

 Čitateljski klub 

OŽUJAK 

 Obilježavanje Dana grada Pakraca – predstavljanje nekog od poznatih i popularnih 
hrvatskih književnika  

 Obilježavanje početka Domovinskog rata (predavanje, predstavljanje knjige…)  

 Izrada biltena prinova 

 Izložba na panoima (Uskrs, Proljeće…) 

 Čitateljski klub 
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TRAVANJ 

 Obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige –u suradnji s OŠ braće Radića Pakrac  

 Izrada biltena prinova  

 Filmske projekcije i projekcije animiranih filmova (tijekom proljetnih praznika) 

 Obilježavanje Noći knjige 

 Dodjela nagrada NAJ čitateljima u nekoliko dobnih kategorija, volonterima i NAJ 
čitateljskoj obitelji  

 Čitateljski klub 

  

SVIBANJ / LIPANJ  

 Organizacija Multipak-a – Muzej grada Pakraca, Robertoshop Pakrac i Gradska knjižnica 
Pakrac 

 Promocija knjige ili književna večer 

 Izrada biltena prinova 

 Uređenje panoa u predvorju knjižnice 

 Promocija knjige ili književna večer 

 Večeri u dvorištu Janković  

 Uređenje panoa u predvorju knjižnice 

 Čitateljski klub  

 

 

SRPANJ 

 Izrada biltena prinova 

 Coolturno ljeto u knjižnici i muzeju – zajednički program Knjižnice i Muzeja za naše 
najmlađe sugrađane  -  kako provesti ljeto u knjižnici i muzeju (popust na učlanjenje, 
projekcije filmova i crtanih filmova, turnir u društvenim igrama za najmlađe, kreativne 
radionice i sl.) 
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KOLOVOZ 

 Izrada biltena prinova  

 Uređenje panoa u predvorju knjižnice 

 Coolturno ljeto u knjižnici 

RUJAN 

 Uređenje panoa 

 Izrada biltena prinova 

 Predstavljanje knjige ili pisca za djecu 

 Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti 

 Izrada promidžbenih materijala knjižnice 

 Čitateljski klub 

 

 

LISTOPAD 

 Izrada biltena prinova 

 Obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja  

 Početak Mjeseca hrvatske knjige – 15.10. 

 Predstavljanje knjige, autora ili književna večer 

 Vraćanje knjiga bez zakasnine 

 Predstavljanje knjižnice u Srednjoj školi Pakrac i Učeničkom domu Srednje škole Pakrac 

 Organizirani posjeti vrtićkih skupina i razreda OŠ i SŠ 

 Čitanje u područnim školama u Badljevini, Donjoj Obriježi i Prekopakri  

 Nastava u knjižnici 

 Kreativne radionice (Jesen, Mjesec hrvatske knjige) 

 Sajam Slavonski banovac  - Dječji kutak na sajmu  

 Čitateljski klub 
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STUDENI 

 izrada biltena prinova 

 odlazak na Interliber 

 završetak MHK  

 organizirani posjeti vrtića i razreda OŠ i SŠ 

 Čitateljski klub  

 

PROSINAC 

 izrada biltena prinova 

 Pričom kroz Advent – ciklus božićnih pričaonica i kreativnih radionica za djecu  

 

Klasa: 612-01/18-01-1 

Urbroj: 2162-03/18-01-25 

Pakrac, prosinac, 2018.  

 

 

Ravnateljica: 

 

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 


