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Klasa:402-08/15-01/02
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Gospić, 02.03.2015.

IZVJEŠĆE O RADU SAMOSTALNE NARODNE KNJIŽNICE
GOSPIĆ
01.01.2014.-31.12.2014.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Samostalna narodna knjižnica Gospić je osnovana kao javna ustanova za obavljanje
knjižničarske djelatnosti.
Osnivač Knjižnice je Grad Gospić.
Knjižnica ima 9 zaposlenika:
- ravnatelj
- knjižničar: dva djelatnika
- pomoćni knjižničar : tri djelatnika
- računopolagatelj,administartor
- čistač,dostavljač
- voditelj ŽMS
Samostalna narodna knjižnica Gospić ima status županijske matične knjižnice Ličko – senjske
županije
Sredstva za obavljanje poslova matične djelatnosti osiguravaju se u državnom proračunu (
Ministarstvo kulture ).
Knjižnicu predstavlja i zastupa ravnatelj, gospodin Milan Šarić uz Upravno Vijeće koje kao
kolegijalni organ upravlja Knjižnicom.
Članovi Upravnog vjeća su:gosp.Slaven Stilinović
gosp.Ivica Čačić
gđa. Ana Šerić

U 2014. godini Knjižnica je izvršavala djelatnost koja obuhvaća:
- nabavu knjižne građe
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim
potrebama i zahtjevima,
- poticanje i pomoć korisnicima knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe
informacijskih pomagala i izvora
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
- obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Ličkosenjske županije
Radno vrijeme s korisnicima iznosi 60 sati tjedno.

NABAVA I OBRADA KNJIŽNIČNE GRAĐE U KNJIŽNICI GOSPIĆ

Nabava knjižne građe u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić temelji se na propisanim
Smjernicama koje su okvir za odabir pri nabavi knjižnične građe.
Izgradnju knjižnog fonda čini nabava nove građe temeljena na kupnji, poklonu Ministarstva
kulture Republike Hrvatske,darovane knjige.
Nabava nove građe temelji se na stručnim procjenama, a u skladu s važećim zakonima i
propisima (Standardi za narodne knjižnice u RH).
Statistika nabave opći fond:
Opći fond

Način nabave

Broj primjeraka

Kupnja

1.442

Otkup MK

1.063

Dar

135

Sveukupno:

2.640

Način nabave

Broj primjeraka

Kupnja

616

Otkup MK

5

Dar

1

Sveukupno:

622

Način nabave

Broj primjeraka

Kupnja

111

Statistika nabave av građa:
Av građa

Statistika nabave igračaka:
Igračke

Statistika nabave Zavičajna zbirka
Zavičajna zbirka
Način nabave
Kupnja
Otkup MK
Dar
Sveukupno:

Broj primjeraka
61
3
17
81

ČLANSTVO SAMOSTALNE NARODNE KNJIŽNICE GOSPIĆ
Godišnja članarina za učenike, studente i nezaposlene iznosi 40,00 kuna, a za zaposlene 60,00
kuna, i obiteljska članarina u iznosu od 80,00 kuna.
Statistika članova
2015. godina
2013.godina
Broj članova
ukupno:

2014. godina
1031

970 ( 54 novoupisana člana
)

01.01.2015.-30.09.2015.

1032
190 novoupisanih

Statistika članova - broj posjeta i broj posudbe knjiga

Djeca

Broj članova /
2013
291

Broj članova
/2014
267

Broj članova
/2015
482

Odrasli

679

764

550

Ukupno:

970

1031

1032

Posudba knjiga

27.788

32.479

34.518

Broj posjetitelja :
Broj posjetitelja

Djeca

2890

Odrasli

11200

Ukupno

14090

Ukupno registriranih posjetitelja

11830

SADRŽAJNA OBRADA PERIODIČNIH PUBLIKACIJA
Periodične publikacije ili časopisi nezaobilazni su dio fonda Samostalne narodne knjižnice
Gospić.
Časopisi koje naručujemo i obrađujemo sadrže vrlo aktualne i svježe informacije i podatke,
koji korisnici knjižnice koriste u različite svrhe: od učenja, istraživanja različitih tema,
proširenja svog znanja, usvajanja novih činjenica i spoznaja do razvoja kritičkog mišljenja.
U Samostalnoj narodnoj knjižnici ukupno se obrađuje 45 naslova periodike.

ČITAONICA DNEVNOG TISKA
Samostalna narodna knjižnica Gospić veliku pažnju posvećuje ulozi čitaonice dnevnog tiska.
Korisnici čitaonice dnevnog tiska mahom su umirovljenici .
Na raspolaganju im stoje dnevni, tjedni i mjesečni časopisi.
Tijekom godine za nabavku tiska izdvojeno je 19.613 kn.

ŽUPANIJSKA MATIČNA SLUŽBA
Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj definirani su temeljni i
razvojni poslovi matične djelatnosti.
TEMELJNI POSLOVI:
-poslove stručnog nadzora nad radom knjižnica
-upoznavanje sa situacijom na terenu te uz pomoć nadležnih institucija unaprijediti stručni
rad i otkloniti poteškoće s kojima se knjižnice susreću
-uvidom u stručni rad pružanje stručne pomoć
-poticanje knjižnica na obveznu izradu planova nabave na temelju urađenih analiza, programa
javnih potreba za 2013. godinu a u skladu s važećim Standardima.
-poticanje na nabave nekonvencionalne građe i formiranje zbirki
-prikupljanje programa rada knjižnica za 2013.godinu s planiranim stručnim i kulturnoanimacijskim aktivnostima
-poticati suradnju među knjižnicama svoje matičnosti radi što boljega razvoja komunikacije, a
samim time razmjene informacija
-pratiti rad knjižnica te o izmjenama obavještavati za to nadležne institucije
- u matičnoj knjižnice započete poslove otpisa i revizije završiti do kraja godine , te ostale
knjižnice u županiji poticati na sređivanje fonda
-analiza : -stručnog rada u knjižnicama
-utrošak sredstava ( sredstava Ministarstva kulture, županije, osnivača, vlastita)
-vrijednost nabave (otkup Ministarstva kulture)

RAZVOJNE POSLOVE
- savjetodavna pomoć novopreseljenim i novootvorenim knjižnicama
-pružanje stručne pomoći kod preseljenja
-formiranje igroteke i zbirke AV građe u matičnoj knjižnici
-poticati knjižnice na nabavu programa za obradu građe( sugerirati da program bude
jedinstven radi lakše komunikacije i stručne pomoći)
-organizacija sastanaka ravnatelja , knjižničara i predstavnika lokalne vlasti po potrebi u
suradnji s ravnateljem matične knjižnice
-organizacija stručno – edukativnih predavanja u suradnji sa ravnateljem matične knjižnice,
CSSU-om i Društvom knjižničara Like
- sudjelovanje na sastancima, seminarima i drugim stručnim
skupovima knjižničara
- obilježavanje značajnih datuma i manifestacija u knjižničarstvu…
- suradnja u stručnim projektima koje pokreću Ministarstvo kulture, Nacionalna i sveučilišna
knjižnica i druge knjižnice…
- razvoj narodnih knjižnica na području Ličko-senjske županije i poticanje na ispunjavanje
standarda za narodne knjižnice.

POPULARIZACIJA DJELATNOSTI
U cilju popularizacije knjižnične djelatnosti Samostalna narodna knjižnica Gospić
organizirala je tijekom 2014. godini niz aktivnosti:

 Upoznajmo gradsku knjižnicu – grupni posjet učenika prvih razreda
osnovne škole (15.10. -31.10.)
 Grupni posjeti djece predškolske dobi –DV „Pahuljica“ (01.11.-15.11.)
 Donesi i Odnesi – razmjena knjiga (15.10-15.11.)
 Što želim čitati? (15.10.-15.11.)
 Svaka srijeda posjeta vrijedna –kreativne radionice za djecu svih uzrasta
svake
 srijede u Mjesecu hrvatske knjige
 Gledam film , pričam priču- radionica za djecu od 7 do 10 godina (23.10.)
 Obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica (11.11.)
 U zdravom tijelu zdrav duh – izložba knjiga iz fonda knjižnice(15.10.31.10.)
 Nikad mi nije dosadno – izložba knjiga iz fonda knjižnice (01.11.-15.11.)
 Crtić više – Obilježavanje Svjetskog dana animiranog filma (28.10.)
 Što je ljubav? – Likovna radionica (04.11.)
 To je moja priča- radionica za djecu (20.10.)
 Nagradimo ljubitelje knjiga- besplatan upis za članove s najvećim brojem
posudbi knjiga tijekom godine(15.10.-15.11.)
 Vratimo zaboravljene knjige - povrat knjiga bez naplate zakasnine
(15.10.-15.11.)
 Najljepša ljubavna priča – proglašenje pobjednika (14.11.)

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2014.- 31.12.2014.

REALIZACIJA PRIHODA 01.01.2014.-31.12.2014.
Prihodi
poslovanja

Ostvareno
633

Pomoći iz proračuna

296.041

63311

Tekuće pomoći iz državnog proračuna( MK)

126.041

63321

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (MK)

170.000

641
6413
652
6526
65264
671
6711
6712

Prihodi iz financijske imovine

116

Kamate na oročena sredstva

116

Prihodi po posebnim propisima

47.955

Ostali nespomenuti prihodi

47.995

Sufinanciranje cijene usluge,parcipacijei sl.

47.955

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti

924.235

Prihod za financiranje rashoda poslovanja
Prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske
imovine

889.235

ukupno prihodi u 2014.

35.000
1.268.347

Realizacija rashoda 01.01.2014.-31.12.2014.
Račun rashoda / izdataka

31
311
312
313

Naziv računa

Plan 2014

Ostvareno

INDEKS

Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

772.550
639.500
35.100
97.950

743.983
620.500
20.900
102.583

96
97
59
104

322.525

308.941

95

68.700

67.553

98

322
323
329

Materijalni izdaci
Naknade troškova
zaposlenim
Rashodi za materijal i
energiju
Rashodi za usluge
ostali nespomenuti rshodi

116.675
79.300
57.850

113.020
69.603
58.764

97
87
102

34
343

Financijski rashodi
Bankarske usluge i platni..

4.800
4.800

2.199
2.199

46
46

30.000
30.000
30.000
180.000
180.000
30.000

15.800
15.800
15.800
174.141
174.141
26.711

53
53
53
97
97
89

30.000

26.711

89

216.652

90

2.200
2.200
1.400
800

2.110
2.110
1.312
798

96
96
94
100

1.342.075

1.275.172

95

32
321

UKUPNO:
PROJEKT: NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
32252 Igrotaka
424 Knjige,umjetnička djela…
4241 Knjige u knjižnicama
426 Ostala nemat.-neknjižna građa
Filmovi,kazališne i glazbene
4263 predstave…
UKUPNO:

240.000

PROJEKT: NABAVA RAČUNALA i OPREME
42
422
4221
4222

AKTIVNOST I PROJEKT
SVEUKUPNO:

Rashodi za nabavu…
Postrojenja i oprema
uredski oprema i namještaj
Komunikacijska oprema

U 2014. godini ostvaren je višak prihoda od vlastitih sredstava u iznosu od 14.660 kn
Višak vlastitih sredstava biti će utrošen za nabavu knjiga

Ravnatelj
Milan Šarić,dipl. knjižničar

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 402-08/15-01/02
Urbroj: 2125/15-01-14-03
Gospić, 02. veljače 2014.g.

Na temelju članka 23.Statuta samostalne narodne knjižnice Gospić, Upravno vijeće
Samostalne narodne knjižnice Gospić donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o radu Samostalne financijske knjižnice Gospić i
financijskog izvješća Knjižnice 01.01.2014.-31.12.2014.

I.
Prihvaća se Izvješće o radu za 2014. godinu i financijsko izvješće Samostalne narodne
knjižnice Gospić.
II.
Izvješće o radu za 2014. godinu i financijsko izvješće Samostalne narodne knjižnice Gospić
nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.
III.
Izvješće o radu za 2014. godinu i financijsko izvješće Samostalne narodne knjižnice Gospić
dostavlja se Gradskom vijeću Grad Gospića na dobivanje prethodne suglasnosti.

Upravno vijeće Samostalne narodne knjižnice Gospić
Predsjednik Upravnog vijeća
Slaven Stilinović

