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GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 
 
Usporedba Standarda za narodne knjižnice u RH i Gradske knjižnice Pazin 
Narodne knjižnice mogu biti općinske, gradske ili županijske i kulturna su i informacijska središta za 
stanovnike područja u kojima djeluju. U obavljanju svojih zadaća narodne knjižnice surađuju i koordiniraju 
svoj rad međusobno i s drugim knjižnicama u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava. 
Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 
2008. djeluje kao samostalna javna ustanova.  
Knjižnica je smještena u Spomen domu i za korisnike je  otvorena 52,30 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Tijekom 
srpnja i kolovoza knjižnica je za korisnike otvorena 35 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Bez obzira na ljetno i 
zimsko radno vrijeme knjižnica za korisnike uvijek radi subotom. Prema Standardu knjižnica bi za korisnike 
trebala biti ovorena najmanje šezdeset (60) sati tjedno. 
Prema Standardu kojim se određuju minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica, a na temelju 
Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09.) te uvažavajući ciljeve i zadaće 
narodnih knjižnica utvrđene UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice iz 1994. godine te prema 
mišljenju nadležne Matične službe, Gradska knjižnica Pazin svrstava se u VI. tip knjižnica što znači da 
obuhvaća područje do 10.000 stanovnika.  
 
Podjela knjižnica prema broju stanovnika i veličini područja (“Narodne novine” 58/99.) 
VII. tip za područje do 5.000 stanovnika 
VI. tip za područje od 5.000 do 10.000 stanovnika 
V. tip za područje od 10.000 do 20.000 stanovnika 
IV. tip za područje od 2.000 do 35.000 stanovnika 
III. tip za područje od 35.000 do 60.000 stanovnika 
II. tip za područje od 60.000 do 100.000 stanovnika 
I. tip za područje preko 100.000 stanovnika 

 
Prema istom Standardu početni knjižnični fond treba biti 10.000 svezaka, a po stanovniku treba osigurati 3 
knjige. U broju svezaka fond treba sadržavati 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene 
literature, 27% literature za djecu i 3% priručne literature. Također bi trebalo, u odnosu na broj stanovnika, 
imati najmanje 10 naslova periodike. 
 
Knjižnični fond prema broju stanovnika i veličini područja (“Narodne novine” 58/99.) 

tip knjižnice 
br. knjiga po 
stanovniku 

 
početni fond 

najmanji br.  naslova periodike 
(časopisa) 

VII. tip 3 5.000 5 
VI. tip 3 10.000 10 
V. tip 2,5 20.000 20 
IV. tip 2 30.000 30 
III. tip 2 50.000 40 
II. tip 1,5 60.000 50 i 2 naslova strane periodike 
I. tip 1,5 100.000 70 i 5 naslova strane periodike 

 
Gradska knjižnica Pazin u knjižnom fondu ima oko 43.000 knjiga i time zadovoljava propisane standarde. Po 
broju naslova periodike standardi su zadovoljeni (najmanje 10 naslova periodike na 10.000 stanovnika), tj. u 
knjižnici trenutno ima 10 naslova periodike (dnevni list Glas Istre, mjesečni listovi Vijenac, Unikat, 
Meridijani, Tema, stručna periodika Nova Istra, dječji listovi Radost i Modra lasta, Umirovljenički list i strani 
mjesečnik India Perspectives – dar Indijskog veleposlanstva u RH).  
Treba uzeti u obzir da se knjižničnom građom ne koriste samo stanovnici grada Pazina i užeg prigradskog 
područja već i veći broj stanovnika okolnih općina Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Cerovlje, Lupoglav i 
Karojba. Knjižničnu građu i usluge koristi i veći broj stanovnika općine Žminj, Pićan i Potpićan, ali i 
stanovnici drugih gradova i općina kao što su Pula, Poreč, Rovinj i dr. Na temelju toga može se reći da 
Gradska knjižnica Pazin, zapravo, pokriva područje od otprilike 20.000 stanovnika. 



 3

Pregled korisnika Gradske knjižnice Pazin 
Prema Standardu („Narodne novine“ 58/99.) općinska narodna knjižnica mora imati knjižnični fond kojim 
može zadovoljavati oko 80% potreba svojih korisnika, dok će ostale potrebe zadovoljavati građom i 
informacijama na razini županije ili Republike u okviru nacionalnog informacijskog sustava knjižnica 
Hrvatske (hrvatskog knjižničnog sustava). 
Slijedom navedenog, na kraju svake kalendarske godine vrši se analiza korisnika Gradske knjižnice Pazin, a 
temeljem te analize planiraju se aktivnosti u knjižnici te program rada za sljedeću godinu. Analiza se može 
obaviti u svakom trenutku jer ju obrađuje računalo pa se i tijekom godine može provjeriti broj korisnika u 
odnosu na prethodnu godinu kao i struktura korisnika prema stručnoj spremi. Ovisno o strukturi korisnika 
utvrđuju se smjernice za daljnji rad, tj. nastavlja se s provođenjem već donesenog programa rada ili ga se 
mijenja kako bi usluge i aktivnosti bile usklađene s potrebama i informacijskim zahtjevima korisnika. 
Prikaz analize korisnika prema stručnoj spremi za 2011. godinu dan je u tabeli 1, a analiza korisnika na dan 
31.07.2012. godinu dana je u tabeli 2.   
 
Pregled članova u 2011. g. prema šifri zanimanja                                    Tabela 1  

 

šifra zanimanja 
članovi koji su se 

upisali  aktivni članovi na 
članovi koji su se 

upisali, 

  ili obnovili članstvo dan 31.12.2011. 
obnovili,članstvo, 

aktivni  
0 / predškolci 209 209 285 
1 / učenici OŠ 310 310 447 
2 / učenici SŠ 160 160 253 
3 / studenti 88 88 122 
4 / djelatnici NKV 18 18 20 
5 / djalatnici SSS 223 223 298 
6 / djelanici VŠS i VSS 208 208 278 
7 / umirovljenici 146 146 180 
8 / počasni članovi 12 13 14 
9 / osoblje knjižnice 4 4 4 
bez upisane šifre 9 13 15 
        
ukupno 1387 1392 1916 

 
 
Pregled članova za 2012. g. prema šifri zanimanja 

 
Tabela 2 

na dan 31.7.2012.    

šifra zanimanja 
članovi koji su se 
upisali  

aktivni članovi 
na dan 

članovi koji su se 
upisali, 

  ili obnovili članstvo 31.07.2012. 
obnovili,članstvo, 
aktivni  

0 / predškolci 120 134 258 
1 / učenici OŠ 173 204 393 
2 / učenici SŠ 67 84 196 
3 / studenti 35 47 106 
4 / djelatnici NKV 6 7 19 
5 / djalatnici SSS 128 144 275 
6 / djelatnici VŠS, VSS 106 124 246 
7 / umirovljenici 90 106 183 
8 / počasni članovi 10 10 14 
9 / osoblje knjižnice 3 3 4 
bez upisane šifre 6 7 15 
 ukupno 744 870 1709 
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NABAVA GRAĐE  
Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe. Knjižničnu građu narodne 
knjižnice, u skladu s člankom 7. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09.), 
čini svaki jezični, slikovni ili zvučni dokument na lako prenosivom materijalu ili elektronički čitljivom obliku 
informacijskoga, umjetničkog, znanstenog ili stručnog sadržaja, proizveden u više primjeraka i namijenjen 
javnosti, kao i rukopisi, a sve što knjižnica drži u svjem knjižničnom fondu i stavlja na raspolaganje 
korisnicima. Knjižničnom građom narodne knjižnice smatraju se i igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog 
fonda.  
Osim posebnih zbirki stare građe, cjelokupni fond knjižnične građe mora biti aktualan, u njemu moraju biti 
zastupljena sva područja ljudskog znanja i stvaralaštva kako bi se zadovoljile potrebe korisnika svih dobi 
odnosno različitosti njihovih obrazovnih i kulturnih razina. 
Uvažavajući preporuke Standarda koje se odnose na broj knjiga po stanovniku i financijske mogućnosti  u 
2013. godini planira se nabaviti 1.200 svezaka knjižnične građe (knjige, DVD, CD, CD-rom, elektroničku 
građu i dr.) i 13 naslova periodike kupnjom, razmjenom ili darom. Pri tome se kao prosječna cijena knjige u 
Hrvatskoj uzima iznos od oko 180,00 kn. Sredstva za nabavu trebaju osigurati Ministarstvo kulture RH, Grad 
Pazin i općine te knjižnica osigurava dio vlastitih sredstava. 
Nabava će biti u skladu sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te 
interesom korisnika.  
 
Prilikom nabave posebno treba obratiti pažnju na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (prati povijest, 
razvoj i kulturni život Pazina i Pazinštine). Nastavit će se s prikupljanjem i obradom knjižnične građe o 
topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku na području Pazinštine. 
 
Zavičajna zbirka je uklopljena u opći fond, ali je fizički odvojena od općeg knjižnog fonda. Prilikom nabave 
publikacija za zavičajnu zbirku potrebno je definirati kriterije na osnovu kojih se određena građa uključuje u 
zbirku. To su:  
- tema publikacije je Pazin i Pazinština, a objavljena je bilo u Republici Hrvatskoj bilo u inozemstvu; 
- autor je porijeklom iz Pazina ili Pazinštine; 
- autor nije porijeklom iz Pazina ili Pazinštine, ali je tu živio i značajno pridonio kulturi, povijesti itd. ovog 

kraja. 
 
OSTALI POSLOVI I AKTIVNOSTI 
 
Opći knjižnični poslovi 
Djelatnost narodne knjižnice veoma je široka i osim nabave građe obuhvaća: 
- stručnu obradu građe (Katalogizacija i inventarizacija publikacije, tj. unos svih bitnih podataka o 

publikaciji u računalo kako bi ona kasnije bila prepoznata kao rješenje informacijskog upita koji je 
postavio korisnik. U računalo se unose podaci o autorstvu, naslovu i podnaslovu, ilustratoru, uredniku, 
opsegu publikacije, bitne napomene i sl. sve u skladu s pravilima struke. Po završetku katalogizacije u 
računalo se unosi oznaka knjige inventara, dobavljač, cijena publikacije te knjiga dobiva inventarni broj.); 

- klasificiranje knjižniče građe (prema UDK); 
- tehničku obrada građe (Po završenoj stručnoj obradi izrađuju se bar-kodovi i signature za publikacije, 

pečatiraju se i ljepe datumnici na njih.); 
- smještaj građe na police; 
- čuvanje i zaštitu knjižnične građe; 
- izradu biltena, kataloga i drugih informacijskih pomagala (Služe djelatnicima knjižnice i korisnicima kako 

bi lakše došli do željene i tražene informacije.); 
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; 
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima; 
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora; 
- vođenje dokumentacije i statistike o građi; 
- vođenje dokumetacije i statistike o korisnicima; 
- vođenje dokumentacije i statistike o poslovanju. 
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Ostale aktivnosti 
Uz opće knjižnične poslove kao što su nabava, katalogizacija, inventarizacija novih knjiga, smještaj na police, 
rad s korisnicima i dr. planira se nastaviti s održavanjem već uhodanog i prepoznatog programa pod nazivom 
Utorkom u knjižnici. Program obuhvaća organiziranje i održavanje tematskih radionica te održavanje 
književnih susreta, promocija knjiga i izložbi.  
 
Tematske radionice 
Tijekom 2012. godine održan je velik broj tematskih radionica u knjižnici. Neke su od jednodnevnih radionica 
postale pravi projekti koji su predstavljeni u vidu igrokaza. Teme su zadavali djelatnici knjižnice, a uvažavale 
su se i ideje polaznika radionica. Rezultat toga je velik odaziv djece na programe koje knjižnica za njih 
organizira i nudi. To naravno nameće potrebu za nastavljanjem održavanja radionica u 2013. godini te ponudu 
još raznovrsnijiih sadržaja  i u većem broju. 
Termin održavanja radionica bit će točno određen, tj. uvijek isti dan i u isto vrijeme: 
- prvi utorak u mjesecu: radionica za djecu predškolskog uzrasta; 
- drugi utorak u mjesecu: radionica za djecu mlađeg školskog uzrasta;  
- treći utorak u mjesecu: radionica za djecu starijeg školskog uzrasta; 
(Praksa je pokazala da je bolje održavati zasebne radionice za djecu osnovnoškolske dobi s obzirom radi li se 
o mlađem uzrastu od 1. do 4. razreda ili starijem od 5. do 8. razreda.) 
- četvrti utorak u mjesecu: radionica namijenjena srednjoškolcima. 
Teme radionica bit će raznovrsne, a njima će se nastojati obilježiti razne prigodne datume i godišnjice (Dan 
pismenosti, Dan Grada Pazina, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan dječje knjige...) kao i skrenuti pažnju 
na društvene vrijednosti te neke od društvenih problema (zaštita okoliša, prava djeteta, nasilje u školi...). Sve 
radionice bit će prilagođene uzrastu djece kojoj su namijenjene. Osim navedenog, radionice će obuhvaćati 
čitanje slikovnica/knjiga, razgovor o pročitanom i ilustriranje priča, izmišljanje vlastitih priča, osmišljavanje 
igrokaza koji bi se uvježbavali i izvodili za javnost, knjigovežnicu za djecu, kvizove, likovne i glazbene 
radionice i postavljanje izložbe učeničkih radova… Prilikom organizacije i održavanja radionica nastavit će se 
suradnja s predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama iz Pazina te ostalim institucijama koje 
djeluju u gradu. 
 
Književni susreti i programi 
Polazeći od tvrdnje da su knjižnice kulturna i informacjska središta za stanovnike područja u kojima djeluju 
potrebno je organizirati programe za korisnike svih dobnih i obrazovnih struktura. Usluge Gradske knjižnice 
Pazin koristi velik broj odraslih korisnika pa je potrebno ponuditi i organizirati sadržaje koji će im biti 
zanimljivi.  
U sklopu programa Utorkom u knjižnici održat će se niz književnih večeri na kojima će biti promovirani novi 
naslovi hrvatskih pisaca, ali i poneki stariji naslovi no ne manjeg kulturnog značaja. Prema već ustaljenoj i 
dobro uhodanoj praksi ti će se književni susreti, promocije i sl. odvijati u prostorima knjižnice i/ili Kuće za 
pisce - Hiže od besid. Književnici koje se planira pozvati nisu samo iz Istre već i iz drugih dijelova Hrvatske. 
Osim književnika u planu je organizirati izložbe ilustratora i umjetnika čije je stvaralaštvo vezano uz knjigu i 
pisanu riječ.  
Termin gostovanja dogovarat će se najmanje mjesec dana unaprijed ovisno o tome kakve su obveze pozvanih 
gostiju te stoga nije moguće sa sigurnošću reći u kojem mjecu se planira ugostiti kojeg književnika ili 
ilustratora. Program će dogovarati Iva Ciceran, ravnateljica i Marina Sironić, dipl.knjiž. Uz svaki susret izradit 
će se popratni materijali kao što su plakati, pozivnice te najave i reklame putem medija (radio, TV, dnevne 
novine). 
U 2013. godini knjižnica će se uključiti u Kampanju za poticanje ranog glasnog čitanja djeci koja će se 
provoditi tijekom cijele godine na nacionalnoj razini a povodom Europske godine ranog glasnog čitanja.  
Ciljevi Kampanje: 

 pokretanje prve kampanje za rano glasno čitanje djeci na nacionalnoj razini u koju su uključeni 
roditelji, pedijatri, knjižničari, odgajatelji i drugi stručnjaci te mediji  

 suradnja s pedijatrima koji bi velikom broju roditelja istaknuli pozitivne strane čitanja od najranije 
dobi 

 poticanje roditelja, te odgajatelja i drugih stručnjaka koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu na rano 
glasno čitanje djeci  
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 poticanje na što raniji dolazak djece u gradsku/lokalnu knjižnicu i korištenje kvalitetnih slikovnica i 
drugih izvora kako bi se razvila ljubav prema čitanju 

 promicanje kulture čitanja općenito i poticanje navika čitanja među građanima svih dobi 
 poticanje socijalno prihvatljivog odgoja djece 

Tijek Kampanje: 
 siječanj, veljača, ožujak 2013. - osmišljavanje plakata i letaka, reklama i jumbo plakata o važnosti 

ranog glasnog čitanja djeci, izrada mrežnih i facebook stranica Kampanje, organizacija javnog 
događanja s poznatim osobama 

 ožujak 2013. - najava događanja na mrežnim i facebook stranicama Kampanje  
 02.04.2013. - Međunarodni dan dječje knjige - početak Kampanje uz javno događanje s poznatim 

osobama  
 23.04.2013. - Svjetski dan knjige - podjela plakata i letaka o važnosti ranog glasnog čitanja djeci u 

pedijatrijskim ordinacijama, rodilištima, domovima zdravlja 
 08.09.2013. - Međunarodni dan pismenosti - Pričaonice u knjižnicama, parkovima, školama, vrtićima 

"Pričam ti priču" 
 15.10. - 15.11.2013. - Mjesec hrvatske knjige posvećen čitanju naglas 
 prosinac 2013. - izvještaj svih partnera o rezultatima Kampanje 

Partneri projekta: 
UNICEF - Hrvatska 
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskog knjižničarskog društva 
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, prim.mr.sc. Marija Radonić, pedijatar 
Udruga RODA - Roditelji u akciji 
Hrvatsko čitateljsko društvo 
Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti 
 
Kuća za pisce 
Gradska knjižnica Pazin u 2013. godini nastavlja biti aktivni sudionik u kreiranju programa i  funkcioniranju 
„Kuće za pisce – Hiže od besid“. Knjižnica je aplicirala na natječaj Istarske županije i Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske kako bi ostvarila sredstva za održavanje književnih programa u Kući za pisce. Također je 
upućen zahtjev Programskom vijeću za korištenje Kuće za pisce prilikom održavanja nekih manifestacija.  
 
Savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj 
Svake godine, krajem rujna, održava se savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Osim 
prezentiranja novosti iz struke, sa strane stručnjaka i nadležnih tijela, same knjižnice prezentiraju svoj rad i 
djelovanje u zajednici. Gradska knjižnica Pazin planira, kao i prijašnjih godina, predstavti rad ustanove na 
savjetovanju te time doprinijeti još boljoj međuknjižničnoj suradnji. 
 
Mjesec hrvatske knjige 
Svake godine u razdoblju od 15. listopada do 15. studenoga održava se manifestacija Mjesec hrvatske knjige. 
Tijekom tih mjesec dana provodi se niz aktivnosti i programa kojima se nastoji dodatno promovirati hrvatska 
književnost. Program se održava na dvije razine: nacionalnoj i lokalnoj. Na nacionalnoj razini održavaju se 
sajam knjiga Interliber u Zagrebu  i Nacionalni kviz za poticanje čitanja kao središnji programi, otvaranje 
novih prostora ili novih knjižnica povodom svečanosti otvaranja ili zatvaranja Mjeseca hrvatske knjige te niz 
okruglih stolova i stručnih skupova. Na lokalnoj razini svaka knjižnica zasebno provodi niz programa kojima 
se uključuje u ovu manifestaciju. Treba naglasiti da knjižnice, pa tako i Gradska knjižnica Pazin, provode 
aktivnosti kroz cijelu godinu no tijekom Mjeseca hrvatske knjige broj događanja je obimniji i intenzivniji. 
Tijekom Mjeseca hrvatske knjige 2013. organizirat će se: 
- veći broj gostovanja književnika s naglaskom na  predstavljanje istarskih autora te na taj način pružiti im 

poticaj i podršku u daljnjem radu; 
- književne večeri u kojima će se predstaviti korisnici knjižnice sa svojim literarnim uradcima; 
- izložba nekog hrvatskog ilustratora ili izložba čija je tema čitanje, knjiga ili pisana riječ; 
- veći broj radionica za djecu i mlade kojima će glavna tema biti knjiga i čitanje; 
- nastava u knjižnici za učenike osnovnih i srednjih škola (Tijekom Mjeseca hrvatske knjige profesori 

hrvatskog jezika i književnosi dolaze sa svojim razredima u posjet knjižnici. Tom prilikom organizira se 
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nastava, koju održava knjižničar, u trajanju jednog ili dva školska sata, tijekom koje se nastoji učenike što 
bolje upoznati s fondom knjižnice, smještajem građe, pretraživanjem građe, služenjem informacijskim 
pomagalima i sl.); 

- nastava u knjižnici za maturante (Tijekom nastave koja se provodi u knjižnici maturantima se skreće 
pažnja na vrste, zadaće i uoge knjižnica u njihovom daljnjem obrazovanju. Upućuje ih se kako doći do 
informacija iz drugih knjižnica, kako pretraživati njihov fond tražeći literaturu za maturalne radnje i sl. 
Posebna se pažnja posvećuje autorskom pravu i citiranju, tj. kako trebaju pravilno pisati maturalne radnje 
i citirati literaturu što će im uvelike pomoći tijekom daljnjeg školovanja.); 

- sudjelovanje u Nacionalom kvizu za poticanje čitanja (Svake godine se u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 
organizira Nacionalni kviz za poticanje čitanja, koji se provodi i izvan granica Republike Hrvatske. Tema 
je svake godine drukčija, posvećena je nekom od pisaca za djecu ili mlade, značajnim godišnjicama i 
namijenjena je učenicima osnovnih škola. Izrađuju se unverzalni upitnici koji se ispunjavaju u svim 
knjižnicama koje se uključe u kviz. Svaka knjižnica nagradi svoje učesnike i proglasi svog pobjednika. 
Nakon toga svi se upitnici šalju u Zagreb u Centar za dječju knjigu gdje se «izvlači» po jedno dijete iz 
svake knjižnice koje bude pozvano u Zagreb na Interliber, na završnu svečanost Nacionalnog kviza za 
poticanje čitanja. Gradska knjižnica Pazin plaća djetetu i knjižničaru u pratnji put u Zagreb i posjet sajmu 
knjiga.); 

- posjet djelatnika knjižnice Interliberu (Tijekom Interlibera ostvaruju se poslovni kontakti i produbljuje 
poslovna suradnja s izdavačima i dobavljačima knjiga. Također se dobiva uvid u predstojeće izdavačke 
projekte i novitete koje je potrebno nabaviti korisnicma knjižnice.); 

- akcija Vratimo knjigu bez zakasnine (Već tradicionalno Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Pazin 
zaključuje se ovom akcijom. Više ili manje «zaboravnim» korisnicima omogućuje se da tijekom dva dana 
vrate knjige bez naplate zakasnine. Cilj ove akcije nije samo oprost zakasnine već vraćanje knjiga koje su 
dugo vremena izvan knjižnice i koje često nije moguće više nabaviti. Na taj se način knjižnici vraća 
vrijedna građa, a korisnicima se pruža još jedna dodatna usluga i mogućnost rješavanja «neugodnih» 
situacija.); 

- posjeti jasličkih i vrtićkih grupa knjižnici; 
- posjeti osnovnih škola izvan Pazina knjižnici, te razne druge aktivnosti. 
 
Izdavačka/nakladnička djelatnost  
U 2013. godini Knjižnica nastavlja s povremenom nakladničkom djelatnosti. U planu je objavljivanje 
publikacije koja je temom vezana uz Pazin i Pazinštinu ili je autor/autorica s područja Pazina ili Pazinštine. 
Na taj način dodatno se obogaćuje zavičajna zbirka knjižnice te njeguje i promovira zavičajnost kroz 
književno stvaralaštvo. 
Projektom će se aplicirati na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a zahtjev za sufinanciranje 
projekta uputit će se i općinama s područja Pazinštine. Planirano je objavljivanje knjige u rujnu 2013. godine 
te njeno promoviranje u Mjesecu hrvatske knjige. 
 
 
ULAGANJA I NABAVA OPREME, ODRŽAVANJE OBJEKTA 
Za knjižnicu je potrebno planirati nabavu sljedeće imovine kako bi se knjižnični poslovi mogli nesmetano 
obavljati i dodatno razvijati: 

• računalna oprema i umrežavanje  
• namještaj (stolice, stolovi, dodatne police...) 

Sve veći broj korisnika nameće potrebu za pojačanom nabavom literature kako bi bilo zadovoljeno što više 
korisničkih zahtjeva. Gradska knjižnica Pazin djeluje na 206 m² i već sada su police ispunjene knjigama pa je 
potrebno planirati nabavu dodatnih polica za smještaj novopristigle knjižnične građe kao i dodatnih stolova i 
stolica za učenje i rad u prostoru knjižnice jer su postojeći u lošem stanju. Također je potrebno planirati 
nabavu nove i dodatne računalne opreme. 
U skladu s financijskim projekcijama za 2013. godinu sredstva potrebna za ulaganje u opremu pokušat će se 
realizirati kroz razne natječaje i donacije, a ne kroz proračunska sredstva. 
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KADROVI 
U narodnim knjižnicama stručne poslove obavlja stručno knjižnično osoblje sukladno Zakonu o knjižnicama 
(“Narodne novine” br. 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09.)) i to pomoćni knjižničari (SSS), knjižničari (VŠS), 
diplomirani knjižničari (VSS), viši knjižničari (VSS, mr.sc.) i knjižničarski savjetnici (VSS, dr.sc).  
Osamostaljivanje knjižnice i njezin rad kao samostalne javne ustanove nametnulo je potrebu za 
zapošljavanjem novih kadrova, a preporuku za zapošljavanje još jednog diplomiranog knjižničara dala je 
mr.sc. Sonja Tošić-Grlač, savjetnica za narodne knjižnice pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 
prilikom stručnog posjeta Gradskoj knjižnici Pazin. Zapošljavanjem novih djelatnika knjižnica bi se u svom 
radu još više približila Standardu za narodne knjižnice u RH, a omogućio bi se i rad na terenu, tj. dostava 
knjiga udaljenijim i slabije pokretnim korisnicima, kako sadašnim tako potencijalnim. Inters za ovakvu uslugu 
pokazan je prethodnih godina. 
No, svjesni smo nemogućnosti zapošljavanja novih kadrova zbog cjelokupne situacije koja vlada u Republici 
Hrvatskoj. Stoga samo naglašavamo da knjižnici nedostaje još djelatnika. Pri tome treba paziti na preporuke 
Matične službe za knjižničnu djelatnost i postojećih pravilnika da brojčani odnos kadrova u knjižnici bude 
takav da na četiri (4) stručna knjižnična djelatnika dolazi jedan (1) nestručni knjižnični djelatnik 
(administrativno i tehničko osoblje). Eventualno moguće rješenje je primanje pripravnika na stručno 
osposobljavanje sufinancirano sa strane Zavoda za zapošljavanje ili volonterski rad. No ovo rješenje je samo 
kratkoročno jer stručne poslove u knjižnici mora obavljati stručno educirano osoblje s odgovarajućom 
stručnom spremom. 
 
Usporedba Standarda sa stanjem u Gradskoj knjižnici Pazin Standard za narodne knjižnice u Republici 
Hrvatskoj („Narodne novine" 58/99.) preporuča sljedeći broj kadrova: 
 
Opći standardi za stručno osoblje (“Narodne novine” 58/99.) 

1 dipl. knjižničar i 1 pomoćni knjižničar  na 5.000 stanovnika 

1 dipl. knjižničar, odnosno knjižničar na svakih 10.000 posuđenih jedinica 

1 dipl. knjižničar, odnosno knjižničar na svakih 6.000 jedinica u fondu 

1 dipl. knjižničar, odnosno knjižničar na najmanje 300 – 500 članova 
 
Usporedi li se preporuka općeg standarda za stručno osoblje i stanje u Gradskoj knjižnici Pazin 
situacija je sljedeća:  
 GK Pazin preporuka Standarda nedostaje kadar 

broj stanovnika 
10.000 šire područje 
Grada Pazina 

2 dipl.knjiž. 
2 pomoćna knjiž. 1 pomoćni knjiž. 

broj posuđenih jedinica 28.000 
3 dipl.knjiž. 
3 knjižničara 

1 dipl. knjiž.   ili 
3 knjižničara 

broj jedinica u fondu 39.000 
7 dipl.knjiž. 
7 knjižničara 

5 dipl. knjiž.   ili 
7 knjižničara 

broj članova 1.849 •  
6 dipl.knjiž. 
6 knjižničara 

4 dipl. knjiž.   ili 
6 knjižničara 

 
Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj treba smatrati preporukom. U tablici su navedeni 
optimalni brojevi koji se odnose na kadar i kojima dugoročno treba težiti kako bi  knjižnična djelatnost bila 
što kvalitetnije obavljana. Brojčani podaci koji se odnose na kadar međusobno se nadopunjuju, jer se ne može 
svaki pokazatelj uzimati kao zasebna cjelina i potrebno je njihovo međusobno nadopunjavanje i korelacija. 
Ipak vidljivo je da Gradskoj knjižnici Pazin nedostaje kadra. 
 
 
 
 
                                                 
• Uzeto je 300 članova kao broj korisnika na koji se poziva opći standard za stručno osoblje. 
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Posebni standard za stručno osoblje (“Narodne novine” 58/99.) 

1 dipl. knjižničar  
pedagoški osposobljen za rad s djecom ako na području na kojem 
knjižnica djeluje ima najmanje 1.500 djece osnovnoškolske dobi 

1 dipl. knjižničar 

pedagoški osposobljen za rad s predškolskom djecom ako na 
području na kojem knjižnica djeluje ima najmanje 2.000 djece 
predškolske dobi 

1 dipl. knjižničar 
odgovarajuće struke za rad u posebnoj zbirci, ako je frekvencija 
obrtaja fonda zbirke 0,5 

1 dipl. knjižničar za matičnu službu 
 
Ukoliko nije moguće zaposliti još djelatnika, nedostatak kadra može se riješiti na način da u knjižnici rade 
studenti temeljem ugovora student-servisa. 
 
 
STRUČNO USAVRŠAVANJE 
Zbog promjene osobina, oblika i vrsta knjižnične građe, te potreba korisnika i informacijsko komunikacijske 
tehnologije, stručno usavršavanje i osposobljavanje djelatnika trajna je obveza kojoj će knjižnica posvetiti 
posebnu pažnju. Djelatnici će se upućivati na stručne seminare, tečajeve i savjetovanja te sve oblike 
usavršavanja u svrhu unapređivanja djelatnosti. Pri tome će se voditi računa o nesmetanom radu knjižnice. 
 
 
Pazin, 20. studenoga 2012. 
 
 
 
Klasa: 612-04/12-01/20      Ravnateljica 
Ur. broj: 2163/01-12-12-01      Iva Ciceran, dipl.knjiž.,v.r. 


