Izvješće o radu
Narodne knjižnice u Dugopolju
u 2017. godini

Izradila: Slavica Plazibat, mag.bibl., ravnateljica

UVOD
Narodna knjižnica je kulturna ustanova čija je osnovna djelatnost nabava, čuvanje i
davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe. Ona služi zadovoljavanju kulturnih potreba
stanovništva, poticanju cjeloživotnog obrazovanja, informiranja, odlučivanja i
demokratizacije društva. Narodna knjižnica u Dugopolju osigurava svim stanovnicima Općine
Dugopolje jednaku mogućnost pristupa svim vrstama informacija, širokom spektru znanja,
svjetskoj i nacionalnoj kulturnoj baštini i raznovrsnim oblicima kulturne razonode kao
osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinaca i
društvenih skupina. Značajna je uloga knjižnice kao mjesta koje sakuplja, čuva i daje pristup
zavičajnoj građi (knjigama i realijama). Mjesno je sastajalište koje nudi brojne sadržaje za
djecu i odrasle. Surađuje s drugim ustanovama i udrugama u zajedničkom nastojanju da se
ostvari bogat kulturni, obrazovni, rekreativni, društveni program na dobrobit zajednice.
U ostvarivanju misije Knjižnica nastoji osigurati:
-

Nabavljanje, obrađivanje, čuvanje i zaštitu knjižne i neknjižne građe

-

Stvaranje navika čitanja i odlaska u knjižnicu

-

Pružanje referentnih i referalnih usluga

-

Pružanje pristupa računalima i internetu

-

Programe za poticanje čitanja i pismenosti

-

Kreativne radionice, društvene igre, kvizove i slične sadržaje za djecu i
mlade

-

Populariziranje knjižnične djelatnosti

-

Otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici

-

Korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe lokalne zajednice

-

Sudjelovanje u realizaciji i organiziranju brojnih društvenih događaja

-

Sustavno sakupljanje, čuvanje i izlaganje zavičajne građe.

Navedeno Knjižnica radi u skladu s vizijom: biti kulturno središte mjesta i općine koje će svojim
djelovanjem unaprjeđivati kvalitetu života u zajednici.
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1. Prostor i oprema
Knjižnica obavlja svoju osnovnu djelatnost u sjedištu na adresi Trg Franje Tuđmana 1,
Dugopolje, u ukupnom prostoru od 241 m2. Unutarnji prostor organiziran je u odjel za djecu i
mladež, odjel za odrasle, čitaonicu i studijski dio. U dijelu prostora postavljene su izložbe
zavičajnih eksponata, te povremeno druge izložbe. Knjižnični prostor nalazi se na prvom katu
zgrade i nije opremljen dizalom.
2017. godine nabavljeno je jedno novo računalo za korištenje za radnim pultom, s obzirom da
je prethodno bilo zastarjelo (deset godina korištenja).
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2. Radno vrijeme
Knjižnica obavlja djelatnost 6 dana u tjednu. Rad s korisnicima odvija se u vremenu od 8:00 do
19:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati. U ljetnom razdoblju (srpanj i kolovoz) knjižnica radi
po prilagođenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora. U 2017. godini to je bilo:
ponedjeljak: 12:00- 19:30
utorak, srijeda, četvrtak i petak: 8:00-15:30 sati,
te prve dvije subote u mjesecu: 8:00-12:00 sati.

3. Osoblje Narodne knjižnice u Dugopolju
Narodna knjižnica u Dugopolju ima dvoje zaposlenika:
- ravnateljica Slavica Plazibat - VSS, magistra knjižničarstva
- na radnom mjestu Diplomirani knjižničar Kristiana Čelan - VSS, magistra knjižničartsva

4. Izvori financiranja
Stalni izvori financiranja su:
- proračunska sredstva osnivača (Općina Dugopolje)
- sredstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske (Ministarstvo sudjeluje udjelom u
sredstvima za nabavu knjižnične građe, 2017. to je bio iznos od 30 000,00 kn)
- vlastita sredstva

5. Knjižnični fond
Knjižnični fond na dan 31. 12. 2017.
Inv. knjiga

Broj
primjeraka
građe

1

AV građa

659

2

Djeca

3580

3

Odrasli

6445

4

Zavičajna

55

Ukupno

10739
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Knjižnica je u protekloj godini dopunila fond novom građom kupnjom i otkupom
Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Najveći udio je kupljenih primjeraka građe, dok
je otkupom Ministarstva kulture nabavljeno 246 primjeraka građe.

Od 1.1.2017.-31.12.2017. u fond je uvedeno:
Inv. knjiga

Broj

Vrijednost

primjeraka

HRK

građe
1

AV građa

80

6980,79

2

Djeca

351

26235,11

3

Odrasli

517

62920,16

Ukupno

948

96136,06

Nabavljena građa obrađena je stručno (inventarizirana, klasificirana i katalogizirana) i
tehnički (signirana i obilježena barkodovima koji omogućuju zaduživanje i razduživanje
građe).
Redovito su se vršili manji popravci i zaštita stare građe.

Novine i časopisi:
Knjižnica nabavlja novine i časopise u polugodišnjoj i godišnjoj pretplati, dvoje dnevne
novine, više tjednika i časopisa raznovrsne tematike. Dostupni su korisnicima za
korištenje u čitaonici.
Nabava novina i časopisa
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5

broj primjeraka

8

Novine i
časopisi za
djecu i
mlade

broj naslova

8

broj primjeraka

16

Časopisi
za odrasle

broj naslova

broj naslova

16

broj primjeraka

broj primjeraka

Novine za
odrasle

broj naslova

Ukupno

3

3
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OTPIS I REVIZIJA
Redovni godišnji otpis knjižnične građe proveden je 29.12.2017. Otpisani su dotrajali,
zastarjeli i izgubljeni primjerci, te nepotrebni duplikati odnosno poklonjene knjige
(tablice 1. i 2.).
Tablica 1. Broj otpisanih dokumenata – redovni otpis 2017.

Inventarna
knjiga

Dotrajalost

Uništeno izgubljeno nadoknađeno

Zastarjelo

AV građa

3

Djeca

2

1

5

1

3

Odrasli
Ukupno:

Ukupno
otpisano
dokumenata

Poklonjene
knjige

3
9
9

3
3

12
18

Tablica 2. Materijalna vrijednost otpisanih dokumenata - redovni otpis 2017.

Inventarna
knjiga

Dotrajalost

AV građa

154

Djeca

158

Uništeno izgubljeno nadoknađeno

Zastarjelo

38,3

Odrasli
Ukupno:

312

Ukupna
vrijednost
otpisanih
dokumenata
154,34

Poklonjene
knjige

38,3

196,3
1238
1238

157,9
157,9

1395,9
1746,54

6. Korisnici
U 2017. godini knjižnica broji 392 upisania korisnika. Broju članova nisu pribrojeni dnevni
članovi koji koriste samo mogućnost čitanja dnevnog tiska, korištenje Interneta, te
učenici putnici koji borave u knjižnici čekajući početak nastave u školi, autobusne veze za
povratak kući ili početak odvijanja neke izvanškolske aktivnosti. Također, bitno je

6

napomenuti da je realan broj korisnika knjižničnih usluga višestruko veći, s obzirom da
velik broj obitelji upisuje samo jednog člana a knjižnicu koristi više članova obitelji. To će
se nastojati promijeniti uvođenjem obiteljskog upisa, ne bi li se u višem stupnju
kristalizirala statistika članstva. Obiteljski upis provodi se od 1. siječnja 2018.
Vrijedi reći i da je znatan broj korisnika koji koriste neke druge rezultate rada knjižnice,
npr. posjećuju predstavljanja, izložbe, književne večeri, koncerte koje organizira
Knjižnica, ali nisu upisani članovi.
Iznosi članarina su bili nepromijenjeni od otvorenja Knjižnice, a iznosili su:
djeca, učenici, studenti, umirovljenici: 30 HRK
ostali korisnici: 50 HRK
U Mjesecu hrvatske knjige (15.10.-15.11.2016.) provedena je uobičajena akcija
besplatnog upisa za učenike prvog razreda Osnovne škole Dugopolje, te je upisano 40
djece. (Oni koji su od ranije učlanjeni u Knjižnicu, dobili su besplatnu obnovu članstva.)

Od 1. siječnja 2018. primjenjuje se ujednačen iznos godišnje članarine za sve skupine
korisnika koji iznosi 20 kuna. Obiteljski upis za druge članove uže obitelji je besplatan.
Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa.

6. Kulturno-animacijska djelatnost
U sklopu kulturno-animacijske djelatnosti Knjižnica obilježava značajne događaje i
obljetnice vezane uz osobe iz hrvatske i svjetske kulturne baštine, te datume i događaje
značajne za knjižnicu i općinu Dugopolje. Knjižnica je tijekom 2017. organizirala i
sudjelovala u organizaciji izložbi, predstava, književnih večeri, predstavljanja knjiga i
koncerata.
To su:
1. 27. siječnja 2017. - Noć muzeja 2017.
Po drugi put, Narodna knjižnica u Dugopolju sudjelovala je u manifestaciji Noć muzeja.
Program je počeo u 18:30 sati, i to premijerom igrokaza Baba Jaka i besmrtno
autorice Sandre Vukušić. Ona je ujedno i priredila za scenu te s učenicima iz OŠ
Dugopolje uvježbala igrokaz kojem se priča temelji na sačuvanoj dugopoljskj dječjoj
igri s glavnim likom babom Jakom. Pred punom dvoranom Doma kulture, mali su
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glumci oduševili svojom izvedbom i približili nam likove iz bajkovitih pučkih predaja.
Uslijedilo je otvorenje izložbe Simboli i simbolika upotrebe zavičajnih etnografskih
predmeta u izložbenom prostoru knjižnice, a postav izložbe bilo je moguće razgledati i
u narednom razdoblju.
Zanimljivo predavanje Fee Munitić naslovljeno Tragovima praslavenske mitologije
po Mosoru prisutnima je dalo temeljit prikaz jezičnih, arheoloških, toponimijskih
ostataka praslavenske bespismene kulture na bliskom nam prostoru Žrnovnice i
Podstrane. Zvucima gitare, večer je upotpunio Trio Spin iz Solina, time na lijep način
zaokružio večer i dao poveznicu s izabranom temom Noći muzeja 2017. na nacionalnoj
razini - Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo.
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2. 29. travnja u Domu kulture predstavljena je knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske
novinarske tragedije 1945-1995. Sugovornik uvaženom autoru bio je publicist i
novinar Josip Jović, a odabrane ulomke iz knjige čitala je Mirjana Jurić. Intrigantna
tema držala je okupljene pozornima i dala poticaja za daljnja pitanja iz publike.
3. 15. svibnja 2017. otvorena je izložba Ceste koje Carstvo znače I. – Od arheoloških
istraživanja do arheološkog turizma – Prapovijesni tumuli i rimske ceste 2010.-2014.
postavljena u izložbenom prostoru knjižnice. Izložbi je prethodilo predavanje i
prezentacija kataloga izložbe koje su u dvorani Doma kulture Dugopolje održali autori
Miroslav Gogala, Mara Radan i Lino Ursić. Prezentacija je prikazala tijek arheoloških
istraživanja provedenih u razdoblju od 2010. do 2014. godine na lokalitetima u zoni
Podi-Zapad (u općini Dugopolje) i na predjelu Kurtovići – Klapavice (na području
općina Klis i Dugopolje). Izložba i katalog koji su prezentirani prvi su u nizu predviđenih
sličnih projekata, što će se s ciljem revitalizacije materijalne baštine i njene turističke
valorizacije odvijati u predstojećem razdoblju na području Dalmatinske zagore.
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Cjelokupan postav izložbe u četvrtom mjesecu će biti predstavljen u sklopu nacionalne
izložbe o rimskim cestama u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

4. 5. rujna gostovala je Dramska skupina Odande donde HKUD-a “Peruća” s komedijom
Dr. Veseli stroj.
5. 14. rujna kulturna večer započela je ugodnim druženjem uz književnu riječ u okviru
treće Glas ne riječi – predstavila nam se Nada Topić, cijenjena književnica iz Solina. U
predstavljanju je sudjelovala i prof. Slavica Čilaš, a glazbom su ugođaj upotpunili Duo
Ivo i Vlasta.
Nada Topić (Split, 1977.) piše poeziju i kratku prozu. Objavila je dvije zbirke pjesama Svetac u
trajektnoj luci (2005.) i Meteorologija tijela (2015.), zbirku kratkih priča Male stvari (2016.) i
slikovnicu Kako se rodila roda (2007.). Zbirka Meteorologija tijela našla se u užem izboru za
književne nagrade „Risto Ratković“ i „Tin Ujević“ za 2015. godinu. Tekstovi su joj objavljivani i
izvođeni na Trećem programu Hrvatskog radija, u časopisima (Zarez, Fantom
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slobode, Poezija, Tema, Sarajevske sveske, Mogućnosti…), u zbornicima i na internetskim
portalima. Doktorirala je u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti. U izdanju Naklade
Ljevak objavljena joj je znanstvena monografija „Knjižara Morpurgo u Splitu (1860.-1947.) i
razvoj kulture čitanja“ (2017.). Od 2017. godine predsjednica je Društva knjižničara u Splitu
te članica međunarodnog udruženja Society for the history of autorship, reading and
publishing (SHARP) i Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK). Živi i radi u Solinu. Na
Glas noj riječi predstavila se poezijom i prozom, s naglaskom na Male stvari i Meteorologiju
tijela.

Treća Glas na riječ
I ovom prilikom, povezali smo književnost, glazbu i likovnu umjetnost, te smo program
kulturne večeri nastavili u dvorani Doma kulture gdje je otvorena sjajna izložba “...iz ciklusa
Genesis“ umjetnika Dražena Pejkovića. Dražen Pejković, mag.ing.arh. i urb., živi i radi u
Splitu. Studirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je
diplomirao 1994. godine. Bavi se urbanizmom i arhitekturom, te slikarstvom i skulpturom.
Na izložbi u Dugopolju predstavljeni su radovi s prethodnih izložbi iz istog ciklusa, te nekoliko
najnovijih radova koji do sada nisu bili izlagani. Izložbu je, uz umjetnika, predstavio Toni
Horvatić.
Uz izložbu je izdan i katalog.
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Izložba ...iz ciklusa „Genesis“ Dražena Pejkovića

6. 19. rujna članovi Dramske sekcije “Šom” iz Društva “Košuta” izveli su u Domu kulture
komediju Mrt’ac. Ova komedija, pomalo morbidnog naslova, otkriva kako
pragmatičan duh i snalažljivost omogućuju iznalaženje dobitka i iz tužnih životnih
okolnosti. Stari običaji vezani uz posljednji ispraćaj pokojnika karikiranjem su
podignuti na nivo komedije, ali na vrlo dobrohotan i neuvredljiv način, te su svi
prisutni uistinu uživali u sjajnoj izvedbi talentiranih amatera iz Košuta kojima je
najveća nagrada zacijelo bio gromoglasan smijeh publike.

7. 26. rujna 2017. – Malom proslavom obilježili smo 10. rođendan knjižnice. Uz ugodno
neformalno druženje darivali smo korisnike prigodnim poklonima.
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8. 10. listopada 2017. predstavio nam se Tomislav Perko, putopisac iz Zagreba. Nakon
što je njegova prva knjiga “1000 dana proljeća” polučila ogroman uspjeh u Hrvatskoj i
šire, autor je predstavio svoju drugu knjigu naslovljenu “1000 dana ljeta”. Uz još
neispričane priče sa svojih mnogobrojnih putovanja, pričao je kako je putovao
svijetom gotovo besplatno, s kojim se izazovima hrvao svih tih godina, te kako je svoju
strast za putovanjima uspio pretvoriti u karijeru. Predavanje je bilo popraćeno
prezentacijom fotografija iz različitih faza putovanja i dijelova svijeta.

9. Mjesec hrvatske knjige 15.10.-15.11.2017. obilježili smo uobičajenim akcijama
povrata knjiga bez naplate zakasnine, besplatnim upisom učenika prvih razreda,
edukativnim posjetima predškolaca, proglašenjem najčitatelja.
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Knjižnica je sudjelovala u realizaciji i drugih kulturnih događanja:
31. ožujka 2017. - Korizmeni koncert klape Murtela s gostima Vokalistima Salone i Ivonom
Bosančić Lasić
1. srpnja 2017. - Koncert klasične i duhovne glazbe tenora Špira Bobana i prijatelja
1. rujna 2017. - Drugi susret klapa „Pod Mosoron klapa piva“
21. rujna 2017. - predavanje iz područja speleologije „O mosorskim dubinama“ predavača
Marina Gluševića
3. prosinca 2017. - Glazbeno društvo P.I. Čajkovski realiziralo je Koncert mladih virtuoza
20. prosinca 2017. - Božićni koncert „Pod svjetlom Betlehema“ KUD-a Pleter i gostiju
Navedenim događanjima knjižnica je pružila organizacijsku i konkretnu podršku i pomoć, te
će i nadalje sudjelovati i zalagati se za suradnju svih čimbenika društvenog i kulturnog života
s ciljem jačanja kohezivnosti i kvalitete zajednice.

Ravnateljica

Slavica Plazibat

U privitku:
Financijsko izvješće Narodne knjižnice u Dugopolju za 2017. godinu

U Dugopolju, 31.01.2018.
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