
        
          Županijska matična služba
          siječanj, 2015.

Izvješće o radu županijske matične službe sa školskim knjižnicama u
razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine

UVOD 

Županijska matična služba Gradske knjižnice Rijeka obavlja matičnu djelatnost za
narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije.
Na području Županije djeluje ukupno  97 školskih knjižnica: 68 osnovnoškolskih od čega
56 u osnovnim i 12 u većim područnim školama, 25 srednjoškolskih i 4 u domovima
učenika.
Pri  OŠ Pećine djeluje i jedna specijalizirana knjižnica   – Dječja knjižnica za djecu s
oštećenjem vida.
Prema Pravilniku o matičnoj djelatnosti, poslovi se dijele na temeljne i razvojne te je u 
2014. godine realizirano sljedeće:

TEMELJNI POSLOVI

Praćenje rada knjižnica, stručni nadzor, obilasci knjižnica

Praćenje  rada  školskih  knjižnica  obavlja  se  neposrednim uvidom  u  njihov  rad  i
obavljanjem stručnog nadzora te putem anketnog upitnika.

U veljači 2014. poslan je upitnik o radu školskih knjižnica u 2013. godini, prikupljeni i
analizirani podaci,  dostavljeni Zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne
knjižnice i Ministarstvu  znanosti,  obrazovanja  i  sporta,  te  objavljeni  na  web stranici
Gradske knjižnice Rijeka.

Na temelju prikupljenih podataka o radu školskih knjižnica napravljena je analiza i 
usporedba pokazatelja sa Standardom za školske knjižnice i državno pedagoškim 
standardima, te dostavljena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske 
županije (za knjižnice srednjih škola i ñačkih domova te osnovnih škola kojima je 
Županija osnivač) i Odjelu za odgoj i školstvo Grada Rijeke (za riječke osnovnoškolske 
knjižnice).

Ažurirani su adresari školskih knjižnica i objavljeni na web stranici Gradske knjižnice
Rijeka.

Stručni knjižni čni nadzor obavljen je u školskoj knjižnici OŠ "Vežica" Rijeka (11. 2.) i
školskoj  knjižnici  Strojarske  škole  za  industrijska i  obrtnička  zanimanja  (6  10.)  te
napisana izvješća.



Sastavni dio izvješća o stručnom nadzoru u Strojarsko-brodograñevnoj školi je prijedlog
postupka s  knjižničnim fondom nakon spajanja  ove škole  sa  Strojarskom školom za
industrijska i obrtnička zanimanja te je navedeno izvješće dostavljeno Odjelu za odgoj i
obrazovanje PGŽ.

Stručno-savjetodavna pomoć i edukacija djelatnika

U više školskih knjižnica pružena je stručno-savjetodavna pomoć, pregledani popisi 
otpisane grañe i dano usmeno ili pismeno mišljenje prigodom posjeta, osobno, telefonski 
ili mailom u vezi s:

►izlučivanjem grañe za otpis i revizijom knjižničnog fonda – 17  (OŠ I. G. Kovačića 
Vrbovsko (x2), PŠ Severin na Kupi, OŠ Jelenje-Dražice, OŠ I. Rabljanina Rab, OŠ Milan
Brozović Kastav,  Salezijanska klasična gimnazija,  OŠ I. Trohar Fužine, SŠ A. Haračića 
Mali Lošinj, OŠ V. C. Emina Lovran (x2), OŠ Klana, OŠ Fran Franković Rijeka, OŠ 
Ivana Zajca, OŠ A. Mohorovičića Matulji, SŠ V. Nazora Čabar, Elektroindustrijska i 
obrtnička škola Rijeka) 

► nabavom knjižnične opreme - 1 (OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko)

► zaštita knjižnične grañe – 1 (OŠ Brod Moravice)

►izradom pravilnika o radu školske knjižnice- 1 (OŠ Belvedere)

Sudjelovanje na stručnim vijećima školskih knjižničara

Voditeljica matične službe sudjelovala je na županijskom stručnom vijeću knjižničara 
osnovnih i srednjih škola PGŽ: 13. veljače i 4. studenog 2014.
Na stručnom vijeću održanom 2. srpnja 2014. voditeljica Službe nabave obrade i zaštite 
GKR Milka Šupraha-Perišić održala je izlaganje o promjenama u UDK.

Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi

Održano je ukupno pet sastanaka voditelja županijskih matičnih službi od kojih su za 
školske knjižnice bili 2. srpnja  i 12. prosinca 2014. Raspravljalo se o aktualnim 
pitanjima vezanim uz rad školskih knjižnica.

Ostali poslovi

►pregled popisa otpisane grañe narodnih i školskih knjižnica i odgovori na dopise o 
otpisu (OŠ I. G. Kovačića Vrbovsko, OŠ Jelenje-Dražice, OŠ Milan Brozović Kastav, OŠ
I. Rabljanina Rab,  Salezijanska klasična gimnazija,  OŠ I. Trohar Fužine, SŠ A. Haračića
Mali  Lošinj,  OŠ V.  C. Emina Lovran,  OŠ Klana,  OŠ Fran Franković  Rijeka, SŠ V.
Nazora Čabar, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) 
►izrada izvješća o radu matične službe za prethodnu godinu
►distribucija obavijesti o stručnim skupovima, manifestacijama i sl.
►suradnja sa stručnim vijećem voditelja županijskih matičnih službi, stručnim   



vijećima osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica PGŽ,  Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta, Nacionalnom i sveučilišnom   knjižnicom
►distribucija anketnih upitnika koje su provodila druga tijela 
►ažuriranje priloga na web stranici Gradske knjižnice Rijeka

RAZVOJNI POSLOVI

Projekt informatizacije školskih knjižnica

Projekt  informatizacije  poslovanja  knjižnica  središnji  je  projekt  županijske  matične
službe. Provodi se od 2010. g. te je  od tada informatizirano ukupno 26 školskih knjižnica
u 28  škola, i to 14 osnovnih i 14 srednjih kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
a koja je pružila i financijsku potporu.  
U navedenom razdoblju u sustav su uključene tri osnovnoškolske knjižnice Grada Rijeke
koje su same financirale  program a matična služba pružila  edukaciju  i  savjetodavnu
potporu.
Na temelju prijedloga projekta koji smo krajem 2013. godine uputili Odjelu za školstvo
Grada Rijeke, 2014. je nastavljena informatizacija knjižnica osnovnih škola Grada Rijeke
uz financijsku potporu Grada.
U Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo dana 16. rujna 2014. održana je prezentacija
projekta  za ravnatelje  osnovnih škola  Grada Rijeke čije  su škole  obuhvaćene  prvom
fazom.
Implementiran je računalni program, obavljena skupna edukacija dana 25. rujna 2014. te
individualna edukacija u 5 osnovnoškolskih knjižnica Grada Rijeke (OŠ Belvedere, OŠ
Ivana Zajca, OŠ Fran Franković, OŠ Škurinje i OŠ Zamet).
U projekciji Proračuna za 2015. i 2016. predviñaju se sredstva za istu namjenu kako bi u
trogodišnjem  razdoblje  sve  osnovnoškolske  knjižnice Grada  Rijeke  bile  uključene  u
jedinstveni knjižnično-informacijski sustav PGŽ s matičnom knjižnicom kao središtem
sustava.
Sveukupno  su,  do  sada  u  jedinstveni  knjižnični  sustav  Zaki  uključene  34  školske
knjižnice.
Edukacija za rad u novim modulima pruža se kontinuirano a prema konkretnim 
potrebama, obavljaju se dodatne konzultacije, pregled i eventualni ispravci unesenih 
zapisa, kao i edukacija novih zaposlenika, primjerice u Grañevinskoj tehničkoj školi. 

Provedene edukacije i konzultacije u školskim knjižnicama tijekom 2014.:

- OŠ Cres: 7. 7.; 3. 11.
- OŠ Fužine: 27. 1.; 28. 8.
- OŠ Kastav: 29. 9.
- OŠ Rab: 5. 9.
- OŠ Belvedere: 5. 11; 6. 11.; 16. 12.
- OŠ F. Franković: 29. 10.; 17.11.
- OŠ I. Zajca Rijeka: 22. 10.;16. 12.
- OŠ San Nicolo Rijeka: 31. 1.; 11. 4.



- OŠ Škurinje: 19. 11.; 10. 11.
- OŠ Zamet: 12. 11.
- OŠ F. K. Frankopan Brod na Kupi: 18. 12.
- Prva sušačka hrvatska gimnazija: 23. 1.
- Grañevinska tehnička škola: 3. 3.; 5. 5.
- Obrtnička škola Opatija: 25. 2.; 21. 11.
- Ugostiteljska škola Opatija: 21. 1.
- Željeznička tehnička škola Moravice: 13. 5.

Osim konkretnih odlazaka na teren kojih je bilo 26 u 16 školskih knjižnica, višekratno je
pružana i stručna pomoć putem telefona ili maila.

Za grañu koju pojedine školske knjižnice imaju u fondovima a nije bilo zapisa u bazi
sustava Zaki, Služba nabave, obrade i zaštite postavila je zapise.

Tijekom 2014. godine,  u suradnji  s  tvrtkom Viva info,  postavljen je  skupni  katalog
knjižnica Primorsko-goranske županije (OPAC) kojemu se može pristupiti na adresi: 
http://katalog-pgz.gkr.hr

Valja napomenuti da je matična služba kod vlasnika softvera uspjela ishodovati 20% nižu
cijenu mjesečnog održavanja koja se primjenjuje samo na školske knjižnice, te da je, u
cilju održivosti  projekta,  Županija  donijela  Odluku o kriterijima, mjerilima i  načinu
financiranja  minimalnog financijskog  standarda  za decentralizirane  funkcije  osnovnih
škola, srednjih škola i učenickih domova kojom su priznati su troškovi računalnih usluga
do visine stvarnih potreba. Očekujemo da će na isti način biti priznati i troškovi u 2015.
godini.

Prijedlog programa nabave grañe za osnovnoškolske knjižnice Grada Rijeke

Na temelju analize nabave grañe u osnovnoškolskim knjižnicama, Odjelu za odgoj i 
školstvo Grada Rijeke  predložen je program nabave knjižnične grañe na način da se 
osiguraju namjenska sredstva za tu svrhu.
Prijedlog je prihvaćen te su za ovu namjenu iz Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu 
isplaćena sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za svaku školsku knjižnicu. 

Organizacija     stru  č  nih     seminara  
 
U suradnji s  Centrom za stalno stručno usavršavanje organizirana su tri seminara –
radionice  na kojima su  sudjelovali  knjižničari  školskih  knjižnica  Primorsko-goranske
županije:

► Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti  koja se odnosi na 
darovite učenike, 6. ožujka 2014.
radionicu vodile: Željka Butorac, Veronika Čelić-Tica, Mira Zovko
sudjelovao: 41 školski knjižničara



► UDK u praksi-novo izdanje UDK 2013, 9. svibnja 2014.
radionicu vodila: Lidija Jurić Vukadin
sudjelovala: 34 školska  knjižničara

► Rad s djecom i mladima u narodnim i školskim knjižnicama, 11. prosinca 2014.
radionicu vodila: mr. sc. Alka Stropnik
sudjelovalo: 40 školskih knjižničara

O seminarima su sačinjena kratka izvješća i objavljena na web stranici GKR.
Svim sudionicima distribuirane su potvrde o polasku seminara  koje naknadno izdaje
CSSU.
Napominjemo  da  se  sudionicima  ne  naplaćuje  kotizacija  već  se  troškovi  podmiruju
sredstvima  matične  službe  čime  je  školskim  knjižničarima  omogućeno  besplatno
sudjelovanje.

U suorganizaciji Knjižničarskog društva Rijeka i Sveučilišne knjižnice održan je stručni
skup  Profesija/poziv knjižničar/ka: hommage Katici  Tadić  za koji  smo proslijedili
poziv i školskim knjižničarima koji su se odazvali u odreñenom broju.

Izlaganja  na  stručnim  skupovima,  seminarima,  sastancima  vezanim  za  školske
knjižnice

- Projekt izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i školskih
  knjižnica PGŽ, sastanak ravnatelja osnovnih škola Grada Rijeke, 16. rujna 2014.

- Od mreže knjižnica prema jedinstvenom knjižnično-informacijskom sustavu Primorsko-
  goranske županije; Ljiljana Črnjar, Milka Šupraha-Perišić, 39. skupština HKD-a, Split,  
15. do 17. 10. 2014.

Članci, prikazi vezani za rad školskih knjižnica

- Projekt informatizacije školskih knjižnica PGŽ. // HKD Novosti, 63 (2014), 58.
- Školske knjižnice u fokusu : skup ravnatelja osnovnih škola grada Rijeke na temu
  školskih knjižnica.// HKD Novosti, 63 (2014), 59.

Napredovanje u struci

- zvanje knjižničarskog savjetnika, Rješenje Ministarstva kulture RH od 15. rujna 2014.
                                                                      
                                                                

                                                                     Voditeljica županijske matične službe:
                                                                     Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica


