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STANDARDI 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja svoj rad i djelatnost određuje prema Zakonu o knjižnicama, 

Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, te prema Programu javnih potreba u kulturi na 

području Grada Petrinje. 

Na usluzi je svim korisnicima i članovima 60 sati tjedno, što znači da se rad odvija u dvije smjene od 8 do 19 

sati. 

Knjižnica mora i jest obvezno otvorena subotom.  

 

UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PETRINJA 

 

Članovi Upravnog vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja u 2016. godini su 

 

 Tihomir Radoš, predsjednik 

 Anto Stipić, član 

 Gordana Dumbović, član (predstavnik zaposlenika) 

 

O KNJIŽNICI 

 

Vizija 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja temelji se na nastojanju njezina osnivača i djelatnika da se na 

potrebe i zahtjeve građana i brojnih studenata u gradu Petrinji odgovara odabranim, stručno utemeljenim 

uslugama kojima se potiče čitanje i uporaba knjižničnih služba i usluga, 

te pridonosi obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i zajednice u cjelini. 

 

Misija 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja želi stvoriti mogućnost svim građanima da čitaju, uče, saznaju, 

budu obaviješteni, da jačaju svoje osobne kulturne, duhovne i demokratske 

potencijale, da upoznaju i koriste dobrobiti novih informacijskih tehnologija, da kreativno, 

kvalitetno i slobodno provode svoje vrijeme i to bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru 

ili rasu. Posebno ističemo i potičemo rad s djecom i mladeži kroz aktivnosti u dječjem odjelu i dječjoj 

igraonici kao zalog budućih naraštaja svestrano obrazovanih i kulturnih ljudi koji će jednog dana raditi na 

dobrobit našeg grada i šire zajednice. 

 

U 2016. godini Knjižnica izvršavala  je djelatnost koja obuhvaća:  

- nabavu knjižnične građe,  

- vođenje dokumentacije o knjižničnoj građi i korisnicima  

- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija  

- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je 

kulturno dobro,  

- izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala 

- izradu kataloga i baza podataka,  

- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim  

potrebama i zahtjevima,  

- poticanje i pomoć korisnicima knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, izvora te 

informacijskih pomagala. 
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Knjižnica uz svakodnevnu posrednu i neposrednu djelatnost obavlja poslove 

 

- propisane Zakonom o knjižnicama 

- prema Standardima za narodne knjižnice 

- izložbe fotografija, slika, umjetničkih djela 

- predstavljanje knjiga poezije i proze, dokumenata 

- radionice dječjeg odjela i odjela za odrasle 

- književne večeri domaćih spisatelja i književnika 

- projekcije elektroničkih knjiga 

- multimedijalne projekcije 

- kreativni satovi lektire 

- kazališne predstave za djecu 

- obilježavanje obljetnica 

- besplatni internet za sve važeće članove 

Otvorenost Knjižnice je šezdeset (60) sati tjedno. 

 

 Broj knjižnične građe trenutno iznosi 41308 jedinica koje su se svakodnevno povećavale kupovinom, 

donacijama ili otkupom Ministarstva kulture. Uz knjižnu građu, knjižnica nabavlja i ostalu neknjižnu građu ( 

igračke, multimedijalnu građu) 

Djelatnost knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe, izradu biltena prinova, 

kataloga i drugih informacijskih pomagala. 

 

Narodne knjižnice dužne su pridržavati se odredbi Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj 

(«Narodne novine», broj 58/99), a njihovi osnivači dužni su osiguravati za to potrebna sredstva. 

 

POTREBAN JE NOVI PROSTOR ZA KNJIŽNICU 

 

 Gradska knjižnica i čitaonica više nema mjesta za svu građu koju nabavlja, niti djelovati prema 

Standardima propisanima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj te apeliram na  rješavanje ovog 

problema i prostora, posebno na zbrinjavanje stručne građe.  

„Prostor za narodne knjižnice treba u načelu planirati prema sljedećim mjerilima: 

 

a) prema broju stanovnika 

_____________________________________________________________________ 

 Broj stanovnika                Minimalna površina na 1.000 stanovnika 

_____________________________________________________________________ 

do 10.000                                     45 m² 

10.000-20.000                              42 m² 

20.000-35.000                              39 m² 

35.000-60.000                              35 m² 

 60.000-100.000                            31 m² 

 preko 100.000                               28 m² 

 

b) prema jedinicama knjižnične građe 

 

Površina knjižnice na svakih 1.000 jedinica građe 

 

15 m²                  za posudbeni odjel 

10 m²                  za studijski odjel 
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  7 m²                  za lako dostupna spremišta 

5,5 m²                 za zatvorena spremišta 

 

C) prema broju sjedala u čitaonicama 

 

Broj sjedala u čitaonicama: 

 

1 sjedalo na svakih 1.000 stanovnika u općinskim i gradskim knjižnicama IV. tipa 

Za svako sjedalo treba predvidjeti: 

- u čitaonici dnevnog i tjednog tiska, čitaonici za djecu i mladež, te za upotrebu multimedijske građe 3 m²; 

- u studijskoj čitaonici 2,4 m² 

- za svakog stručnog djelatnika u posudbenom odjelu 4m²; 

- za svakog stručnog djelatnika u višenamjenskim prostorima 1,5 m², te 

- u igraonici za predškolce najmanje 20 m². 

 

Središnja općinska ili gradska narodna knjižnica mora u pravilu imati prostore za sljedeće sadržaje i namjene:  

- ulaz i garderoba  

- izložbeni prostor  

- prostor za informativnu službu  

- prostor za kataloge  

- prostor za posudbu što uključuje: slobodni pristup korisnika, čitaonicu dnevnog i tjednog tiska, prostor za 

studijski rad korisnika (priručnici i periodika)  

- odjel za odrasle  

- odjel za djecu predškolskog uzrasta s igrotekom  

- odjel za djecu i mladež što uključuje slobodan pristup sa čitaonicom i slušaonicom  

- prostor za posebne fondove (multimedija, fonoteka, artoteka, zavičajna zbirka)  

- spremišni prostor  

- prostor za rad stručnog, upravnog i administrativnog osoblja i prostor za tehničku obradu knjiga  

- dvoranu za predavanja, projekcije i sl.  

- pomoćne prostorije  

O veličini knjižnice ovisi hoće li navedeni prostori biti odvojeni ili jedinstveni.“ 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja radi i djeluje na četiri odvojena mjesta u Hrvatskom domu 

Petrinja na 281 m².  

 

Odjel za odrasle 175 m² 

Odjel za djecu i mlade 58 m² 

Dječja igraonica 20 m² 

Radio Knjiški moljac 4 m² 

Ured ravnatelja/administracija 18 m² 

 

Prema Standardima za narodne knjižnice RH, petrinjska knjižnica treba imati najmanje 910 m². 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja ne zadovoljava standarde u potpunosti zbog neadekvatnog prostora, a 

time i nemogućnosti ispunjavanja istih. 

 

Tijekom cijele 2016. Knjižnica sudjeluje u izradi intervencijskog plana u okviru kojeg bi se izgradila nova 

knjižnica na lokaciji Gavrilovićeve klaonice (pećarija Komunalca d.o.o.) 
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ČLANOVI I KORISNICI 

 

Knjižnica je neprofitna ustanova, godišnje članarine su simbolične (50 kuna), pristup internetu je za 

važeće članove knjižnice besplatan, a besplatna učlanjenja se održavaju prigodom Svjetskog dana knjige i u 

Mjesecu hrvatske knjige, kao i vraćanje knjiga bez naplate zakasnine u nekoliko navrata godišnje. 

Učlanjeno je 1747 aktivnih članova i 1300 neaktivnih ili povremeno aktivnih, odnosno ukupno 

približno 10 % stanovništva petrinjskog područja. U odjel za djecu i mladež učlanjeno je 414 novih korisnika 

od čega je 120 djece koji žele koristiti usluge igraonice „Košnica“. U odjel za odrasle učlanjeno 598 novih 

članova. Ukupno je posluženo 24.300 članova (za 2.339 članova više nego u 2015.) posuđeno je 91.038  

knjiga (za 12.157 knjiga više nego 2015.), a članovi su kasnili s vraćanjem građe ukupno 20.890 dana (za 1169 

dana više nego 2015.). Web stranice knjižnice posjećene su 19.500 puta, a katalog fonda posjetilo  je 6.000 

posjetitelja. 

 

Temeljem odluke ravnatelja od 1.2.2016. prethodno usuglašeno s prijedlogom stručnog vijeća knjižnice cijene 

članarina u knjižnici mijenjaju se kako slijedi 

Odjel za odrasle: 50.00 kn – jedinstvena članarina 

Odjel za djecu i mladež: 50.00 kn – jedinstvena članarina 

Usluga igraonice „Košnica“ ne plaća se posebno već se dijete učlanjuje u knjižnicu na razdoblje od godinu 

dana po cijeni od 50.00 kn za svako dijete  roditelja 

Odobreni popusti u odjelu za djecu i mlade: 

Ukoliko roditelji imaju više djece: 

- prvo dijete roditelja: 50.00 kn – jedinstvena članarina 

- drugo dijete roditelja: 40.00 kn  

- treće dijete roditelja: 10,00 kn 

- četvrto i svako daljnje dijete: 0.00 kn 

Glede posudbe građe ukidaju se dosadašnja ograničenja i povećava broj jedinica koje se mogu posuditi na šest 

u odjelu, a ukupno osam za oba odjela u jednoj posudbi. Ukida se ograničenje posudbe lektirne građe. 

Rok posudbe građe ovom odlukom nije mijenjan i ostao je kao i do sada 14 dana s mogućnošću 

produljenja roka vraćanja za još 14 dana; osobno, telefonom, putem weba na stranicama KATALOGA, e-

poštom ili sms porukom. 

Za knjige koje nisu vraćene na vrijeme računa se zakasnina od 0,50 kuna za knjigu po  danu prekoračenja roka 

posudbe. 

 

Temeljem odluke ravnatelja od 2. svibnja 2016. uspostavljena je besplatna usluga fotokopiranja građe 

za osobne potrebe  u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Naime ovrhom Udruge ZANA koja 

je bez prethodne opomene ili bilo kakvog upozorenja izvršila ovrhu za naknadu štete u svrhu zaštite autorskih 

prava donesena je ova odluka. U razgovoru s ostalim knjižnicama u županiji kojima je udruga ZANA učinila 

isto sve knjižnice su donijele ovakvu odluku jer zakonodavac knjižnicama dozvoljava fotokopiranje bez 

naknade za osobne potrebe. Ovim nije načinjena veća šteta knjižnici, upravo suprotno jer je udruga ZANA na 

osnovu svoje vlastite procjene naplaćivala iznos od 70,00 kn tromjesečno, a knjižnica tromjesečno nije 

napravila deset kopija što je ukupno 10,00 kn. Fotokopiranje se vrši samo za korisnike knjižnice i to isključivo 

vlastite knjižnične građe. Dokumenti koje korisnici donose, a nisu knjižnična građa u vlasništvu knjižnice nije 

dozvoljeno kopirati niti se kopiraju. 
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Naknada za korištenje skenera bez obzira na broj skeniranih dokumenata iznosi 5.00 kn (Skeniranje je zasada 

moguće samo u odjelu za odrasle.) 

Naplaćuje se samo ispis dokumenta i korištenje skenera, dok je rad na računalima besplatan. 

 

Član prilikom upisa dobiva člansku iskaznicu besplatno. 

Ukoliko se iskaznica izgubi ili uništi, član plaća izradu nove po cijeni 15,00 kn . 

 

NABAVA  

 

 Nabava knjiga u 2016. godini obavlja se sredstvima Grada Petrinje i Ministarstva kulture 

Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture je dodijelilo iznos od 78.000,00 kn za 2016. godinu za nabavu 

knjižne i neknjižne građe.  Osim ovih sredstava Ministarstvo kulture otkupljuje knjige i šalje našoj knjižnici. 

Na taj  način povećali smo fond  za 109 knjiga Što se tiče otkupa Ministarstva kulture on obično uvijek kasni 

jer su nakladnici tijekom godine zauzeti prodajom pa tek krajem godine i početkom sljedeće šalju knjige iz 

otkupa. U trenutku pisanja ovog izvještaja dat je trenutni broj otkupa koji će vjerojatno biti i veći. Od strane 

građana poklonjeno je 268 različitih naslova knjižne građe te 600 naslova filmova na DVD mediju. Trenutno 

smo u potrazi za prostorom gdje ćemo smjestiti tu filmsku građu. 

 

 Grad Petrinja sudjeluje s 40.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe, što Ministarstvo kulture i 

zahtijeva jer je knjižnica gradska ustanova i Grad mora brinuti o količini novca za građu. Nabavom odnosno 

kupnjom knjižne građe iz sredstava Grada i Ministarstva kulture knjižni fond obnovljen je za 1.633 jedinica 

građe (za 318 jedinica građe više nego 2015.). Kada se tome pridoda 109 naslova od otkupa Ministarstva 

kulture ukupna obnova knjižnog fonda je 1.742 jedinica nove knjižne građe. Nabava knjižne i ostale 

knjižnične građe je među najbitnijim djelatnostima knjižnice. U 2016. godini nabavljeno je 47 novih igračaka 

iz sredstava ministarstva i vlastitih sredstava 

Zaštitna folija za omatanje knjiga koja godišnje košta oko 6.000,00 kuna, predviđena u kontu 32211. Iznos od 

40.000,00 kuna za knjižnu i neknjižnu građu se ne smije umanjivati već samo povećavati. Ministarstvo kulture 

je otkup knjiga smanjio i više nemamo nikakvog dodatnog izvora nabave knjiga. Sisačko-moslavačka županija 

ne sufinancira nabavu knjižne i neknjižne građe. 

 

 

MULTIMEDIJSKA GRAĐA – Najmanje 10% ukupnih sredstava za nabavu 

IGRAČKE – Najmanje 10% sredstava za nabavu – 

Knjižna građa – prema Standardima za nabavu građe da se zadovolji forma knjižnog fonda gradske narodne 

knjižnice koja treba sadržavati (u broju svezaka):- 

- 45% beletristike 

-  25% znanstvene i popularno-znanstvene literature 

- 27% literature za djecu 

-  3% priručne literature. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja je potrošila 118.000,00 kuna za nabavu knjižne i neknjižne 

građe iz sredstava Grada Petrinje (40 000 kuna) i Ministarstva kulture (78 000 kuna). 

 

Pretplaćeni smo na 23 naslova novina i časopisa smještenih u čitaonici koji su na cjelodnevnom 

raspolaganju članovima i korisnicima, a financira se s konta 32212. 

Knjižnice od IV. - VII. tipa trajno čuvaju jedan primjerak općinskog ili gradskog lista, a jedan 

primjerak dnevnih novina po svom odabiru godinu dana. 
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STANJE ZBIRKI: 

Knjižnica raspolaže s ukupnim knjižnim zbirkama od (stanje s 31.12.2016.) od  knjižničnih  jedinica građe 

• 43.587  jedinica knjižne građe  

• 23  naslova periodike // 689 sveska godišnje 

• 255 igre/igračaka i kompleta igračaka 

• 123 jedinice audiovizualne građe( DVD, CD – Glazbena zbirka, časopisi)       

 

RADNA MJESTA U GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI PETRINJA 

 

 U Gradskoj knjižnici stručne poslove obavlja stručno knjižnično osoblje s položenim 

stručnim ispitom i kvalificirani su radnici knjižničarske struke. 

- odjel za djecu i mlade – knjižničar, knjižničar 

- odjel za odrasle – knjižničar, pomoćni knjižničar i knjižničar koordinator 

- dječja igraonica – knjižničar/odgojitelj 

- ravnatelj/knjižničar, spremačica 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja nema tajništvo niti računovodstvo iako postoje sistematizirana radna 

mjesta. Administrativni posao obavlja ravnatelj i koordinator u suradnji s računovodstvenim servisom.  

 

 Prema Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj («Narodne novine», broj 58/99) u  

narodnim knjižnicama stručne poslove obavlja stručno knjižnično osoblje sukladno Zakonu o knjižnicama: 

pomoćni knjižničari, knjižničari, diplomirani knjižničari, viši knjižničari i knjižničarski savjetnici.  „Broj 

stručnog knjižničnog osoblja ovisi o broju stanovnika na području djelovanja knjižnice, broju korisnika 

učlanjenih u knjižnicu, broju sati otvorenosti, broju lokacija, broju odjela na pojedinoj lokaciji (za odrasle, 

djecu, periodiku, multimedijsku građu itd.) te specijalnim zadaćama koje obavlja općinska, gradska ili 

županijska knjižnica (matična služba, zavičajna zbirka, centralizirana obrada itd.), broju posuđenih svezaka, 

specijalnim potrebama određenog područja i o oblicima organiziranosti mreže (stacionara, knjižničnih stanica, 

stajališta pokretnih knjižnica…). Zbog promjene osobina, oblika i vrsta knjižnične građe, te potreba korisnika i 

informacijsko komunikacijske tehnologije, stručno knjižnično osoblje dužno je trajno se stručno obrazovati i 

usavršavati. 

  

Opći standardi za stručno osoblje u narodnim knjižnicama su: 

 

- 1 diplomirani knjižničar i 1 pomoćni knjižničar na 5.000 stanovnika ili  

- 1 diplomirani knjižničar, odnosno knjižničar na svakih 10.000 posuđenih jedinica ili  

- 1 diplomirani knjižničar, odnosno knjižničar na svakih 6.000 jedinica u fondu ili 

- 1 diplomirani knjižničar, odnosno knjižničar na najmanje 300-500 članova. 

 

Posebni standardi za stručno osoblje u narodnim knjižnicama su:  

 

- 1 diplomirani knjižničar pedagoški osposobljen za rad s djecom ako na području na kojemu knjižnica djeluje 

ima najmanje 1.500 djece osnovnoškolske dobi;  

- 1 diplomirani knjižničar pedagoški osposobljen za rad s predškolskom djecom ako na području na kojemu 

knjižnica djeluje ima najmanje 2.000 djece predškolske dobi;  

- 1 diplomirani knjižničar odgovarajuće struke za rad u posebnoj zbirci, ako je frekvencija godišnjeg obrtaja 

fonda zbirke bar 0,5.“ 

 

Sudjelujemo u programu mjera zapošljavanja kroz javne radove. 
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SEMINARI, SAVJETOVANJA, SIMPOZIJI, STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA 

 

 Godišnja savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj održavaju se svake godine pod 

visokim pokroviteljstvom RH i Ministarstva kulture, na kojima knjižničari predstavljaju rad i djelovanje 

petrinjske knjižnice. 

U 2016. godini kao gosti sudjelovali smo na stručnom skupu „Knjižnice u procjepu 3“ koji je organiziralo 

Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije. Tijekom 2016. godine u Petrinji je održana redovita 

izborna Skupština Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije, a novoizabrani predsjednik KDSMŽ-

a na mandat od dvije godine postao je ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja. 

Županijska Matična služba za knjižnice vodi evidenciju o odazivu na seminare, savjetovanja i stručna 

usavršavanja, te se brine za kvalitetno obrazovanje djelatnika Knjižnice. 

U Sisačko - moslavačkoj županiji, diplomirani knjižničar je deficitarno zanimanje. 

 

INFORMATIZACIJA KNJIŽNICE 

 

 Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja je potpuno informatizirano. Informatizacija ustanove 

uvelike pospješuje rad i poslovanje knjižnice, te se javlja potreba za sve bržim i kvalitetnijom te trajnijom 

informatičkom opremom odnosno njihovom obnovom. Imajući na umu rad vrijeme otvorenosti knjižnice, 

tehnička oprema je podložna kvarovima, popravcima te zamjenom nove. Korisnicima je omogućeno korištenje 

samo šest računala (četiri odjel za odrasle i dva u odjelu za djecu i mlade) zbog nedostatka prostora. 

 Sve novosti o radu knjižnice, pretraživanje online baze podataka (knjižni fond) kao i slušanje 

internetskog radija „Knjiški moljac“ može se pratiti preko web adrese www.gkc-petrinja.hr.  Radi privlačenja 

novih članova uvedena je usluga učlanjivanja putem web sučelja s određenim popustom prilikom učlanjenja. 

Uvedena je komunikacija s korisnicima putem sms poruka. Budući da su brojni članovi već godinama 

negodovali zbog nepostojanja imena na iskaznici, uvedena je usluga personaliziranih iskaznica. Pokrenuta je 

usluga produljenja roka posudbe i usluga opomene o prekomjernom zadržavanju građe putem sms-poruke.  

 

RADIO „KNJIŠKI MOLJAC“ 

 

 Potpisan je Ugovor o korištenju glazbenih djela priopćavanjem javnosti putem interneta sa ZAMP-om 

i on godišnje, uz najam web prostora košta oko 7.000,00 kn (konto 32333) 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja je prva knjižnica u Republici Hrvatskoj koja ima ovakav način 

komunikacije s korisnicima i članovima. Na žalost zbog fizičkog nedostatka djelatnika koji bi se mogli 

posvetiti ovom mediju, usluga je ukinuta s 31. prosincem 2016.  godine. Očekujemo ponovno aktiviranje 

usluge u novom prostoru knjižnice kada će se vjerujemo naći i djelatnici koji će je moći održavati. 

 

PREGRADNJA PROSTORA I IZGRADNJA NOVIH POLICA 

 

U odjelu za odrasle izgrađen je novi prostor za korisnike računala interneta.  Napravljena je čelična 

konstrukcija i podignuta iznad ventilacijskih cijevi kako bi se iskoristio do tada neiskorišteni prostor. Ujedno 

je izgrađen gipsani zid u duljini od 10 metara, a na njemu su je izgrađeno cca 60 m novih polica za građu. Na 

taj način dobili smo novi prostor za korisnike i nove police koje su nam bile neophodne. Povjerenstvo 

Turističke zajednice grada Petrinje za taj poduhvat uređenja nam je dalo priznanje. Sve smo napravili vlastitim 

snagama. 
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ZAMJENA RASVJETNIH TIJELA 

 Ministarstvo kulture odobrilo je projekt održavanja tj. zamjene postojeće rasvjete za bolju i štedljiviju 

LED rasvjetu. Iznos od 30.000,00 kn u potpunosti je iskorišten. Zamijenjena su rasvjetna tijela i provedeno 

novo ožičenje u odjelu za odrasle, odjelu za djecu i mladež te u igraonici „Košnica“. Rasvjeta uzima dobar dio 

utroška el. energije tako da će u konačnici ušteda biti znatna. Rasvjetna tijela kupljena su uz garanciju od 24 

mjeseca. 

 

DJEČJA IGRAONICA 

 

 U dječjoj igraonici borave djeca koja su članovi knjižnice, a ne pohađaju vrtić ni malu školu. Način 

socijalizacije kojeg pružamo osmišljava i realizira knjižničarka/odgojiteljica svojim planom i programom. 

Igraonice se financira s konta 32211, 32214 i 32931. 

Roditelji ne plaćaju boravak djece u dječjoj igraonici. 

 

Cilj igraonice je unaprijediti i poboljšati odnos dijete – knjiga – slikovnica – knjižnica – odgojno – obrazovna 

funkcija knjižnice kao mjesta za zdrav razvoj buduće generacije. 

Zbog velikog broja djece i malog kapaciteta igraonice upis djece u grupe igraonice vrši se preko internetske 

stranice knjižnice i posebnog obrasca prijave u grupe za sudjelovanje u igraonici, kako bi na neki način svi 

uspjeli sudjelovati u radu igraonice.  

 

AKTIVNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PETRINJA U 2016. 

 

Siječanj 

Podsjetnik na 14. Siječanj Dan međunarodnog priznanja RH. 

 

Podsjetnik na dane kada je međunarodno priznata Republika Hrvatska izradile su knjižničarke Katica i 

Katarina u obliku izložbenog panoa. Slično je napravila i knjižničarka Lada u odjelu za djecu i mlade.  Tih 

siječanjskih dana svi smo sa zebnjom u tijeku bjesomučnog, okrutnog i nametnutog obrambenog rata čekali taj 

događaj. Na žalost i poslije priznanja čekala nas je duga i teška borba za konačno oslobođenje okupiranih 

područja. Od općepriznatih zemalja Hrvatsku je prvi priznao Island, 19. prosinca 1991. Island je također prvi 

priznao i baltičke republike: Litvu, Latviju, Estoniju. Istog dana je Njemačka objavila priznanje koje je 

međutim trebalo stupiti na snagu 15. siječnja 1992. Priznanje su najavile i Italija, Švedska i Vatikan. Vatikan 

je priznao Hrvatsku 13. siječnja, a San Marino 14. siječnja. Dana 15. siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo svih 

12 tadašnjih članica Europske Unije, te još i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška 

i Švicarska. Sljedećeg dana uslijedilo je priznanje još zemalja, a do kraja siječnja Hrvatsku su priznale 44 

države. Nadnevak 15. siječnja se obilježava kao spomendan - Dan međunarodnog priznanja Republike 

Hrvatske. Rusija je Hrvatsku priznala u veljači, Japan u ožujku, SAD u travnju, a Indija u svibnju. 
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Snjegovići 

 

Iako snijega pomalo nedostaje ipak ga je bilo dovoljno da polaznici i polaznice igraonice "Košnica" 

naprave velik broj snjegovića. Ima ih svakakvih debelih, mršavih, veselih, zaljubljenih sa šeširom, bez šešira, s 

kosom, ćelavih, pa čak i cijela družina malih snjegovića. Sve radove vaše djece možete vidjeti u predvorju 

igraonice. Zima kako vidimo još nije gotova. 

 

 
 

Knjigoljupci 

 

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja u četvrtak 28. 01. 2016. održan je prvi susret kluba čitatelja za 

djecu i mlade „ Knjigoljupci “ Sudjelovati su mogla sva djeca u dobi između 10 i 14 godina koja vole čitati i o 

pročitanome žele porazgovarati u ugodnom društvu djelatnika dječjeg odjela Gradske knjižnice i čitaonice 

Petrinja. Sastanak je protekao u upoznavanju članova i knjižničara i pristiglih knjižnih noviteta dječjega 

odjela. Veselimo se idućem sastanku koji će biti održan će se 25. 02. 2016. u 17.30 sati. Zahvaljujemo se POU 

Hrvatski dom Petrinja što je omogućio tri besplatne kino karte za crtani film Dobri dinosaur za naše 

knjigoljupce kao nagradu za prvi susret u Klubu čitatelja. 

Za idući sastanak izabrana je knjiga poznate hrvatske spisateljice Sanje Polak Skijaški dnevnik Pauline P. , 
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Veljača 

 

Maškare 

 

Zima polako, ali sigurno odlazi. Djeca vaše igraonice Košnica odlučila su zimi pomoći da ode što 

prije. Izradili su maske uz pomoć vaše knjižničarke Ane vjerujući da će se preplašiti i ubrzo otići. Svjedočimo 

ovih dana toplome vremenu, čini se da su naši košničani svojim maskama ipak uspjeli zimu natjerati u bijeg. 

Ali vidjet ćemo još . Tek je veljača. 

 

 
 

Hodajući „legići“ 

 

Maskirana povorka prepuna šarenih maski raznolikih oblika i boja uljepšala je već prekrasan subotnji 

sunčani dan. Polaznici igraonice „Košnica“ maskirali su se u Lego kockice. Trud djece, roditelja, vaše Ane i 

Agneze itekako se isplatio. Hodajući „legići“ strpljivo su čekali polazak povorke koja je krenula iz 

Mihanovićeve ulice s krajnjim ciljem doći na Trg hrvatskih branitelja. Putem do cilja izmamili su brojne 

osmjehe prisutnih gledatelja.  
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Čijalo 

U organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja i udruge Đeram i z Dragotinaca u petak 

12.2.2016. su u Maloj dvorani POU Hrvatski dom Petrinja prikazani nekadašnji običaji čihanja perja i izrade 

stvari koji sadrže perje. Osim čihanja perja bio je izveden jedan dramski program kao uvod u cijelu radionicu. 

Prikazano je školsko doba onako kako je to bilo nekada, s originalnom odjećom, predmetima i govorom. 

Predsjednica udruge Đeram Kata Perković kazala je kako im je cilj bio prikazati siromašne mnogobrojne 

obitelji kakvih je nekad bilo puno i kako je ponekada bilo teško pronaći za svakoga odjeću i obuću što je 

rezultiralo komičnim situacijama. Za čihanje perja u kojem su sudjelovali učenici I. OŠ,  Osnovna škola 

Dragutina Tadijanovića i polaznici igraonice „Košnica" Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja pripremljeno je 

guščije perje, a kako je sve to izgledalo možete vidjeti u kratkom filmskom zapisu i na fotografijama. Glumci 

odnosno članovi udruge Đeram koji su sudjelovali u izvedbi tradicijskog običaja čihanja perja  i dramskom 

programu bili su Vujnović Marijan, Vujnović Marijana, Radošević Josip, Cvetanović Katarina, Radošević 

Marijana, Perković Kata, Šustić Jadranka,Kardaš Branka, Dangubić Anica, Dangubić Milan i Lovnički 

Snježana. 
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Kiša 

Dosadne li kiše. No ne brinite. Mališani iz igraonice Košnica riješili su problem. Svatko je zamislio i 

„stavio na papir“ kombinacijom tehnike crteža i kolaža svoj kišobran koji će ga obraniti od kiše. Njihovi 

kišobrani bit će dovoljno veliki i nepropusni pa čak i za najveće kiše ili pljuskove. Dođite pogledati njihove 

radove u predvorju igraonice. Ovom kišnom panou pridružila su se i djeca 2. razreda I. OŠ koja su dodala još 

malo ljubavi na cijeli pano ukrasivši ga šarenim srcima. 

 

 
 

Međunarodni dan materinskog jezika 

Međunarodni dan materinskoga jezika obilježava se svake godine 21. veljače od 2000. godine, s 

ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika, te njegovanja jezične i kulturne različitosti i 

višejezičnosti. UNESCO-v dokument 16/C iz 1970. godine kaže »Materinski jezik označuje put ljudskog bića i 

pomoću njega ono ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoju svojih 

intelektualnih sposobnosti.« UNESCO je 1999. godine na 30. zasjedanju Glavne skupštine na prijedlog 

Bangladeša proglasio dan 21. veljače Međunarodnim danom materinskoga jezika. Važnost toga dana 

potvrđena je godine 2001. aklamacijom na 31. Glavnoj skupštini. Tada je usvojena Deklaracija o kulturnoj 

različitosti, gdje u 5. članu piše: »...svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koji 

izabere, posebice na materinskome jeziku...« Od tada se svake godine slavi u svijetu Međunarodni dan 

materinskoga jezika kao jedan od zajedničkih simbola ravnopravnosti svih naroda. (Izvor: Wikipedija) 

Na odjelu za odrasle Vaše knjižnice možete pogledati prigodni pano izrađen upravo povodom 21. veljače 

Međunarodnog dana materinjeg jezika. Kolika jevažnost materinjeg jezika davno je uvidio i Petar Preradović 

napisavši svima znanu pjesmu pjesmu Jezik roda moga. 

 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_materinskoga_jezika
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Proljetna rezidba 

 

Čuli smo i vidjeli vrlo zanimljivo predavanje o proljetnoj rezidbi voćaka. Gost predavač g. Ninoslav 

Furlan dipl. ing. zorno je primjerom na stvarnim sadnicama voćaka pokazao kako se priprema odnosno 

obrezuje voćka ili priprema za sadnju. Na iznimno jednostavan ali stručan način iznio je niz praktičnih savjeta 

iz dugogodišnjeg vlastitog iskustava o specifičnosti rezidbe u malim nasadima i kućnim vrtovima s naglaskom 

na najčešće pogreške prilikom rezidbe. Bilo je riječi o gnojidbi, prskanju, o alatima i postupcima prilikom 

rezidbe . Brojna pitanja vrlo zainteresiranih posjetitelja upućena predavaču ove radionice- predavanja dala su 

izvrsnu dinamiku vrlo ugodne večeri u jednom ležernom ozračju. 

 

 
 

Ožujak 

 

Čitam, dam, sretan sam 

 

Ovogodišnja akcija „ČITAM, DAM, SRETAN SAM – SVOJU KNJIGU DARUJ I TUĐE SRCE 
OBRADUJ!“, u organizaciji Vaše knjižnice završena je predajom slikovnica na pedijatrijski odjel petrinjskog 

Doma zdravlja. Djelatnice knjižnice izradile su prigodne kutije u kojoj se nalaze slikovnice. Nadamo se da će 

mnoga djeca pročitati uz pomoć svojih roditelja ili samostalno pojedine slikovnice dok čekaju na red kod 

liječnika. Kako je naveo ravnatelj Doma zdravlja Petrinja g. dr. Krešo Kovačićek ova hvale vrijedna inicijativa 

Vaše knjižnice dobro je došla jer se djeca prvo susreću sa slikovnicom, kasnije knjigom,a to ih onda prati cijeli 

život. Iz ovog susreta rodila se jedna nova ideja da se potaknu djeca koja dolaze na odjel pedijatrije na 

donošenje svojih slikovnica odnosno razmjenu putem ove naše Čitam, dam kutije. Zahvaljujemo se svim 

dobročiniteljima posebice djeci koja su rado darivala svoje slikovnice. 
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U iščekivanju 

 

Čekaju mališani polaznici igraonice Košnica dolazak proljeća. I čekaju, čekaju. Dugo im je čekati 

cijelu zimu, pa sad još i ove dosadne kiše. Nema druge zasukati rukave i napraviti svoje proljeće. Tako je i 

bilo. U vrijednim rukama vaše djece proljeće je polako postajalo stvarnost. Različitim tehnikama kojima ih je 

poučila knjižničarka Ana djeca su oslikala ili napravila od papira ili kartona raznolike proljetnice. 

 

 
 
Bakin kutak 

 
Sve vas srdačno pozdravljam i dobro došli u vašu gradsku knjižnicu. Dobro došli u bakin kutak. Bakin 

kutak je čista ljubav. Zato ste vjerujem i vi danas ovdje. Zato smo i mi zajedno s udrugom Đeram organizirali 

ovu izložbu. Ljubav je vodilja cijelog života, a članovi udruge Đeram ništa drugo ovom izložbom i ne 

pokazuju. U globalnom svijetu kada se pomalo gubi svaki identitet, pa i nacionalni ova udruga ne samo da 

otima zaboravu nego i na nadolazeće generacije prenose sjećanja na iskon, na ono odakle smo, na ono što 

jesmo, i na ono što bismo i ubuduće trebamo biti. Ovim riječima se na početku otvorenja izložbe obratio 

prisutnima ravnatelj knjižnice. Na ideju o postavljanju ovakve  izložbe došla je knjižničarka Katica, a kako 

smo večeras i vidjeli ona je uspješno realizirana. Ova izložba samo je nastavak suradnje s udrugom Đeram jer 

smo već prije mjesec dana organizirali "čejanje" perja. Članovi udruge Đeram su kroz sat vremena na različite 

načine pričom, poezijom, pjesmom i igrokazom upoznali posjetitelje s bakinim kutkom odnosno načinom 

života koje su živjele naše bake. Povijesno potkrijepljenu priču o tome kako su se gradile kuće u kojoj su 

obitavale naše bake iznio je g. Rizmaul. Nakon izvedenog programa i otvorenja izložbe udruzi Đeram iz 

Dragotinaca uručena je prigodna zahvalnica za uspješnu suradnju s vašom knjižnicom uz želju da se i suradnja 

i dalje nastavi na nekim drugim projektima. Na kraju su se svi našli za stolom prepunom tradicijskih proizvoda 

iz našeg kraja.  
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Dva zečića 

Povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa djelatnice vaše knjižnice Ana i Katica odlučile su razveseliti 

djecu igraonice „Košnica“ lutkarskom predstavom. Danima su zajedno s Ladom, Agnezom i Markom 

izrađivali lutke i ostale rekvizite potrebne za predstavu. Glavni likovi u predstavi su, a tko drugi nego dva zeca 

Sivko i Uško, a drugi ne manje važni likovi bili su Mladi Luk, Rotkvica i naravno Kupus. Sati uvježbavanja 

urodili su plodom, a kako je to sve izgledalo pogledajte na pojedinim filmskim isječcima i fotografijama. 

Nakon predstave organizirana je kratka igra traženja pisanica odnosno zečjeg gnijezda i svako dijete koje je 

pronašlo kartonsku pisanicu u zamjenu je dobilo čokoladnu. Na kraju je uslijedilo zajedničko fotografiranje. 

 

 
 
Uskrsne pisanice 

 

 Kakav bi to Uskrs bio bez pisanica? Zato su djeca iz vaše igraonice odlučila sama naslikati pisanice 

kao zamjenu za one prave. Njihove male ruke upravljane uz malu pomoć knjižničarke Ane naslikale su 

bezbroj prekrasnih šarenih pisanica. Rezultate njihova rada pogledajte u predvorju igraonice. Uskrs nam je 

svima veseliji i šareniji. 
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Travanj 

Sanjam i slikam 

"Sanjam i slikam" naziv je druge  samostalne izložba slika Ljubice Sodić u Gradskoj knjižnici i 

čitaonici Petrinja. Ljubica se slikarstvom intenzivnije bavi zadnjih petnaestak godina i kroz to je vrijeme u 

okviru PULU Petriart Petrinja sudjelovala na pedesetak skupnih izložbi na lokalnom, regionalnom, državnom 

pa čak i međunarodnom nivou. Sudjelovala je na mnogobrojnim likovnim kolonijama. Većinom slika pejzaže, 

cvijeće... Nebo joj je najveća inspiracija. U posljednje je vrijeme zaokupljena apstrakcijom i te slike zapravo 

na neki način odražavaju njeno trenutno raspoloženje koje prenosi na platno. Slika različitim tehnikama, ali 

najviše preferira ulje,akril i pastel. 

U sve slike utkano je puno ljubavi, one su odraz njene duše i priznaje da svakom slikom koja ode od nje odlazi 

i dio njene duše. Izložba je postavljena 4. travnja i može se svakodnevno pogledati do 20. travnja 2016. godine 

u odjelu za odrasle Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja. 

 

Dok čitaš, ne čekaš 

Kako bi se povećali "vidljivost" knjižnice u zajednice i promicali  čitanje i kulturu čitanja osmislili 

smo mali  projekt pod geslom Dok čitaš, ne čekaš! Izrađeno je 11 polica na kojima su knjige koje možete čitati 

dok čekate u redu na uslugu. Ukoliko često dolazite  u prostore gdje se nalaze police s knjigama možete i 

zabilježiti gdje ste prestali čitati. Za to smo predvidjeli male papiriće koje možete zalijepiti na stranicu na kojoj 

ste prestali čitati. Eto možete čitati i u nastavcima. Na ovaj način smo dodali novu vrijednost knjigama koje su 

iz različitih razloga otpisane na posljednjoj reviziji.  Na policama se nalazi beletristika, a za najmlađe tu su 

slikovnice i pokoji tinejđerski sadržaji.  Zahvaljujući susretljivosti OTP banke jedna od polica smještena je 

upravo u poslovnicu OTP banke u Petrinji. Napominjemo da je jedino OTP banka pozitivno odgovorila na 

ovaj projekt. Dakako ne smijemo zaboraviti Dom zdravlja Petrinja koji je širom otvorio svoja vrata već i prije 

kada smo u akciji "Čitam, dam, sretan sam" u prostorije dječjeg dispanzera stavili kutije sa slikovnicama. Ovo 

je samo nastavak odlične suradnje pri čemu se zahvaljujemo dr. Kreši Kovačičeku ravnatelju petrinjskog 

Doma zdravlja na razumijevanju i susretljivosti. Također se zahvaljujemo g. Peri Radošu direktoru pogona 

elektre u Petrinji na dozvoli postavljenja police u njihovoj poslovnici. 
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Noć knjige 2016. 

Čarobne cipele 

Noć knjige 2016. u vašoj knjižnici započela je predstavljanjem knjige Čarobne cipele spisateljice za 

mlade Sanje Bužimkić. Spisateljica je predstavila svoju knjigu pročitavši nekoliko svojih priča. I djeca su 

sudjelovala u predstavljanju tako da su i sama čitala pokoju priču iz knjige. 

 

Borba dronova 

Zanimljiva radionica održana je u maloj dvorani POU Hrvatski dom Petrinja. Marko Grbeša voditelj 

radionice upoznao je djecu s pojmom dron. Kako je naveo često pogrešno koristimo izraz dron za teljelicu 

kojom se upravlja, a zapravo naziv dron služi za letjelicu koja je programirana da se sama vrati na početni 

položaj. Ispravan naziv je za letjelicu kojom se upravlja je multikopter. Nakon što je Marko pokazao kako se 

upravlja djeca su pokušala svladati postavljene prepreke i letjelicom doći do cilja. 
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Jezično blago iz (profesorskih) starih ladica 

Profesorica Sanja Tomazinić Krotin priredila je vrlo zanimljivu izložbu starih jezičnih priručnika. 

Kako je profesorica Tomazinić Krotin rekla: "Mene je zanimalo poslije toliko godina proučavanja jezika, 

koliko se svakodnevno obični puk bavi jezikoslovljem, koliko o tome zna, i kako izgledaju profesorske ladice 

jednoga dana kada više nismo aktivni na satu. Pokazalo se da jezično blago ne skrivaju samo profesori nego 

ima jako puno drugih naših struka, kolega i građana koji prepoznaju, znaju cijeniti pisanu riječ i vrlo ponosno 

čuvaju i danas pokazuju ono što u ladicama imaju. To je pokazatelj da bi trebali nastaviti u tom smjeru jer 150 

godina unatrag postoji tradicijski zapis očuvanja jezičnog blaga u našim krajevima". 

 

Knjižničarsko pivo 

Petrinjska udruga pivara priredila je izvanrednu večer odnosno radionicu u kojem su prisutne 

posjetitelje upoznali s procesom proizvodnje kućnog piva. Osim teoretskog dijela prikazanog kroz prezentaciju 

dečki iz udruge zorno su prikazali procese proizvodnje piva koji se mogu napraviti kod kuće. Posjetitelji su 

mogli postavljati pitanja i izravno gledati kako se proizvodi pivo. Iako nije bilo moguće kušati pivo iz ove 

radionice predavači su donijeli svoje domaće pivo i na opće zadovoljstvo podijelili ga prisutnima. Prema 

riječima posjetitelja radionice ostali su iznenađeni kvalitetom  i okusom njihova proizvoda, a mnogi su 

poželjeli i sami se okušati u proizvodnji domaćeg piva. 
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Gradsko natjecanje u čitanju naglas 

Već drugu godinu zaredom u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja održano je gradsko natjecanje u 

čitanju naglas. Prije samog natjecanja učenike je jednom malom šetnjom do crkve sv. Lovre i galerije Krsto 

Hegedušić proveo g. Rizmaul upoznajući ih sa znamenitostima našega Grada, a nije nas omela ni kiša ni 

hladnoća jer u dobrom društvu sve je lakše i ljepše. Na natjecanju su sudjelovali: Prva osnovna škola, OŠ 

Mato Lovrak, OŠ Jabukovac i OŠ Gora. 

Natjecatelji i mentori: 

Prva osnovna škola: Jana Pavičić, Klara Celić, Sonja Devčić, Mia Kraljević 

                               Mentor: Draženka Vuković 

OŠ Mato Lovrak: Luka Kastmiler, Patricia Križić, Anđela Duspara, Dora Školneković 

                               Mentori: Mirjana Pavlović Mitić, Jurica Maraković, Ljubica Šubić 

OŠ Jabukovac: Viktoria Kovač 

                               Mentor: Ana Tovunac 

OŠ Gora: Lara Milošić, Irena Kovačević 

                               Mentor: Đurđica Fran 

Učenici su čitali prozna djela po vlastitom izboru, a koja nisu u popisu lektirnih naslova. Ocjenjivala se 

kreativnost uvoda, jasnoća, razgovjetnost, izražajnost u nastupu, primjerenost teksta uzrastu i sveukupni 

dojam. Povjerenstvo u sastavu Božica Vuić, Gordana Dumbović i Martina Grbeša nisu imale lak zadatak. Sva 

su djeca čitala podjednako dobro, ali smo ipak trebali pobjednike u mlađoj kategoriji (3., 4. i 5. razred) i 

starijoj (6. i 7. razred). Odlučile su nijanse i 1. mjesto u mlađoj kategoriji ostvario je Luka Kastmiler iz OŠ 

Mato Lovrak i u starijoj kategoriji Klara Celić iz Prve osnovne škole Petrinja. Učenici na jesen idu na 

Županijsko natjecanje gdje će se natjecati za sudjelovanje u državnom natjecanju. Čestitamo pobjednicima, 

njihovim mentorima i svim isto tako odličnim natjecateljima. 
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Svibanj 

Proljeće   

Proljeće nikako ne stiže u naše krajeve. Čas se pokaže toplo sunce, a odmah potom zakrile  ga sivi 

teški oblaci puni kiše. No polaznici igraonice Košnice ne mare za varljivo proljeće koje je davno trebalo stići. 

Oni su napravili svoje proljeće. Šareni proljetni radovi i leptiri  krase predvorje vaše igraonice. Nadamo se da 

će i pravo proljeće uskoro stići i da će se sunce više neće biti tako sramežljivo. Do tada naš možete posjetiti  

uživati u proljeću vaše dječice. 

 

Zvonce 

Sve do dana kada budemo u novoj knjižnici i kada ona bude svima pristupačna moramo se snalaziti i 

na neki način olakšati pristup našim starijim članovima. Oni se ponekad teško ili nikako ne mogu popeti u 

odjel za odrasle. Zato smo postavili zvono kako bi nas takvi članovi mogli lako dozvati. Dovoljno je jednom 

pozvoniti, malo pričekati i mi ćemo sići do korisnika i izvršiti uslugu posudbe ili što već treba. Naravno 

zvonce je samo po sebi poziv na zabavu, ali mi se nadamo da neće biti većih zloupotreba. Uostalom u zdravom 

tijelu zdrav je duh nekad se valja i prošetati. 
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Priča o svemiru 

U organizaciji Vaše knjižnice i Srednje škole Petrinja  popularno znanstveno predavanje o svemiru i 

Higgovom bozonu održao je u četvrtak 19.5.2016. je prof. dr.sc. Ivica Puljak. U prepunoj dvorani 

osnovnoškolci, srednjoškolci, i građani imali su jedinstvenu priliku poslušati znanstvenika koji je bio dio tima 

u CERN-u i otkrića Higgsovog bozona za kojeg je dodijeljena i Nobelova nagrada. Na vrlo pristupačan i 

nadasve zanimljiv način prof. Puljak ispričao je priču o svemiru, dajući sasvim novi pogled na čovjeka i 

svemir što nas okružuje. 

 

Tratinčice 

Mislili ste da znate kako izgledaju tratinčice. Nismo sigurni. Ali ne brinite. Vaša djeca iz igraonice 

"Košnica" pokazala su nam kako izgledaju prave tratinčice. Njihov nesputani duh, mogućnosti kreacije na 

zavidnom su nivou. Pogledajte njihove radove u predvorju igraonice. Provjerite ima li uopće razlike između 

pravih i onih na papiru. Mislimo da su njihove puno ljepše. Neće se dragi Bog naljutiti. I djeca su njegova 

kreacija. 
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Lipanj 

Utrka 

Prije nekoliko dana završene su nesvakidašnje utrke. Sudionici utrka bili su sportaši s kućicom na 

leđima. Naša sportska menadžerica, knjižničarka Ana pronašla je istinske ljubitelje utrka i donijela ih u 

igraonicu Košnica. Nekoliko dana naši trkači bili su pod strogim režimom prehrane i treninga. Zelena salata 

bio je najvažniji i najzdraviji obrok. Treninzi su bili naporni jer su se sportaši morali penjati uz stjenke kutije u 

kojoj su boravili. Pobjednici pojedinačnih utrka za nagradu su naravno dobili veliki svježi list zelene salate. 

Sreći nije bilo kraja. 

 

Tko sve živi u travi 

Naši „košničani“ zapitali su se: “Tko sve živi u travi?“ Odgovor nije jednostavan niti lak. Jesu li to 

bubamare, pauci ili stonoge? Mravi možda ili puževi? Ili možda sasvim neke druge životinje ili kukci? 

Pogledajte na panoima u predvorju naše igraonice tko sve živi u travi. 
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Preuređenje 

Više od tjedan dana trajali su radovi na pregradnji dijela prostora odjela za odrasle. Tjedan ranije 

napravljena je cijevna konstrukcija za podlogu. Imali smo i vanjske suradnike koje su pomogli privremeno 

preseliti građu da bi se radovi mogli izvršiti. Doslovno smo taj tjedan od 20. - 25.6. radili od jutra do mraka 

nekad i više od 12 sati dnevno. Trud se isplatio. Zadovoljni smo s učinjenim. Dobiveno je gotovo 60 m polica 

i novi prostor za rad na računalima namijenjenim korisnicima.  

  

 

Srpanj 

Otrovne ljepotice 

Svakodnevno ih gledamo, sadimo, njegujemo, a možda ne znate da se u njima krije opasnost. Dođite i 

pogledajte u vašoj knjižnici pano na temu 10 najotrovnijih vrtnih biljaka. Možda za neke i niste slutili da su 

otrovne, a u vašem su neposrednom okruženju.  
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Čitam i sunčam se 

S ljetom došla je i sezona kupanja. Da naši dragi sugrađani ne bi slučajno izgubili naviku čitanja 

tijekom ljetnih mjeseci pobrinuli smo se u novoj akciji „Čitam i sunčam se“. Knjige različitih sadržaja od 

slikovnica, tinejđerske literature pa sve do „ljubića“ i krimića mogu se naći na polici koja je postavljena na 

petrinjskom kupalištu. Svatko može posuditi knjigu i uživati u suncu i čitanju.  

 

 

Kolovoz 

1001 koju morate pročitati prije nego umrete  

Ima nekoliko godina kada je objavljeno drugo izdanje leksikona "1001 knjiga koju morate pročitati 

prije nego što umrete" koja na više od 950 stranica donosi vodič kroz najbolja djela svjetske književnosti. 

Jedan dio naslova nalazi se i u vašoj knjižnici. Mi smo ih za vas privremeno odvojili na posebnu policu. 

Možda ste neke od tih naslova već pročitali, ali svakako nije naodmet barem pogledati koji su to izdvojeni 

naslovi. Možda će vas zanimati, a možda otkrijete neke za vas sasvim nove za koje do sada niste znali. 
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Priznanje 

U organizaciji Turističke zajednice jučer su dodijeljena priznanja povodom akcije „Volim Petrinju za 

ljepšu Hrvatsku“. Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja dobila je priznanje za inovativno uređen prostor. I 

ovim putem ponovo se zahvaljujemo povjerenstvu koje je prepoznalo naš trud jer sve što je dosad učinjeno u 

prostoru knjižnice jest plod znanja i rada svih zaposlenih djelatnika. S druge strane, kronični nedostatak 

prostora „tjera“ nas da razmišljamo inovativno kako bi u sve skučenijem prostoru mogli osigurati koliko toliko 

normalne uvjete za rad na radost nas i korisnika usluga knjižnice. 
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Rujan  

 

Improvizirana borbena vozila  

 

Povodom Dana sjećanja 2016. u Vašoj knjižnici otvorena je izložba pod nazivom „Improvizirana 

borbena vozila iz Domovinskog rata“. Nastavak je to prošlogodišnje izložbe kada smo pokazali ručno 

radionički rađeno oružje. Budući da fizički nije bilo moguće postaviti izložbu originalnih vozila tako je 

predstavljena izložba fotografija i maketa improviziranih borbenih oklopnih vozila. Vrijeme Domovinskog 

rata posebno je zabilježeno u srcima suvremenika tih zbivanja. Ova izložba ne pokazuje samo snalažljivost 

jednog naroda koji je pritisnut ratnim nevoljama, progonom ili golim samoodržanjem. Ona pokazuje duh 

jednog vremena, moralno stanje pojedinca i cijele nacije u takvim trenutcima. Dovoljno je pogledati samo 

jednu fotografiju „naših dečki“ kraj ovih borbenih vozila nasmijanih lica s takvom samouvjerenošću da rat ne 

možemo izgubiti. S dovoljnim vremenskim odmakom danas kada se gledaju ove fotografije i makete 

shvaćamo koliko je ljubavi i hrabrosti (netko bi rekao ludosti) trebalo da se uopće pomisli kako ćemo se 

obraniti ili pobijediti s takvom borbenom opremom. No svakom borcu za slobodu naroda ljubav je dala ime i u 

ime ljubavi sve je bilo moguće. Zahvaljujemo Gradskom muzeju Sisak i Maketarskom klubu MAKS Sisak što 

su ustupili svoje fotografije i makete te UDVDR – ogranak Petrinja u organizaciji ove izložbe. Na izložbi su 

govorili g. Ivica Valent viši kustos Gradskog muzeja Sisak koji nam ustupio fotografije te g. Ivica Bekavac 

predstavnik maketarskog kluba MAKS Sisak koji su nam ustupili makete. Izložba će biti otvorena do 30. rujna 

2016. godine. 
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Nova rasvjeta 

 

Vjerujemo da su mnogi naši članovi primijetili novu rasvjetu postavljenu u knjižnici. Stara rasvjetna 
tijela dotrajala su bilo ih je teško i skupo održavati. Nova LED rasvjeta bolje osvjetljava prostor i štedi više 
električne energije i u klasi je energetskog razreda A+ . Budući da dobavljač daje dvogodišnju garanciju u prve 
dvije godine održavanje je besplatno.  Zahvaljujući programu investicijskog održavanja Ministarstvo kulture 
odobrilo nam je i uplatilo sredstva za zamjenu dotrajale rasvjete. Uspjeli smo zamjeniti sva rasvjetna tijela u 
gotovo svim prostorima vaše knjižnice. Nova rasvjeta postavljena je u odjelu za odrasle, odjelu za djecu i 
mladež te u igraonici "Košnica". Provedena je i nova instalacija do ukupno 140 novih rasvjetnih tijela. 

 

 
 
Neočekivana posjeta 
 

Jučer su nam iznenadno došli u goste skupina „Mišići“ djeca vrtića Petrinjčica. „Mišići“ su se rastrčali 
odjelom za djecu i mladež takvom brzinom da ih nismo mogli pratiti. Uzbuđeno su uzvikivali: joj gle ovu, a 
pazi ovu, ma ne tu, vidi ovu. Bilo je predivno gledati "Mišiće" kako pretražuju police i pregledavaju slikovnice i 
sve druge knjige, shvaćajući da se u njima nalaze novi neistraženi svjetovi koje tek treba otkriti. Provjerili su i 
komentirali fotografiju na zaslonu računala, junaka iz crtanog filma Shrek. Ništa im nije moglo promaknuti. 
Kod ovakvog iznenadnog posjeta ništa ne treba prepustiti slučaju tako da su na odlasku zavirili i u automat za 
sokove i čokolade. Sve je to knjižnica. Hvala teti Dubravki na ovoj posjeti koja nas je ugodno iznenadila i 
razveselila. Dok je ovakvih „teta“ i vaše prekrasne dječice knjižnica se ne mora brinuti za svoju budućnost. 
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Od Domovinskog rata do Amazone 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja u suradnji s Hrvatskim pjevačkim društvom „Slavulj“ Petrinja 
organizirala je poetsko putopisnu večer pod nazivom „Od Domovinskog rata do Amazone“ s Tomicom 
Bajsićem pripadnikom Bojne Frankopan, piscem, prozaikom, crtačem, grafičkim dizajnerom… Večer je 
započela s dvije skladbe u izvedbi Karla Ivančića. Moderatorica događanja Vesna Brebrić kratko je predstavila 
Tomicu i sva njegova dostignuća te mu predala riječ. Kako je sam rekao: „Večeras sam ovdje kao književnik, 
pjesnik, prevoditelj, grafički dizajner jer sam studirao likovnu umjetnost, ali isto tako dolazim i kao branitelj, 
pripadnik bojne „Frankopan“ u kojoj su bili i neki Petrinjci. Jako mi je drago da sam večeras ovdje u Petrinji za 
koju me vežu i neke uspomene iz rata i prijatelji koji su bili u bojni Frankopan. Drago mi je vidjeti Petrinju 
sada, nakon svih tih godina, u jednom drukčijem raspoloženju, jednom drugačijem okruženju. Vidim da je 
gradić jako lijep. Predstavljam večeras svoju novu knjigu „Amazona diše“ koju sam napisao u brazilskoj 
Amazoni i fotografije koje sam tamo napravio, a imam i jako lijepu, inspirativnu glazbenu pratnju“. Kako je 
druženje prolazilo saznali smo njegov ratni put i kroz njegovu poeziju koju je čitala Ines Kosturin doznali smo 
o njegovim ranjavanjima u ratu. Moderiranje drugog dijela večeri preuzeo je Tomica predstavivši fotografije 
koje je snimio u Amazoni i jedno malo mjesto i lokalnu školu. Zanimanje je izazvala činjenica da na istom 
mjestu gdje se u rijeci kupaju djeca živi jedan kajman i koji ih ne dira ako dnevno dobije ribu. Nastavnik te 
škole ima završen trotjedni tečaj i on predaje učenicima, zapravo zajedno uči s njima. Prije početka i na kraju 
nastave sva djeca bez razlike na dob obavezno zajedno igraju nogomet. Sama nastava traje dva do tri sata jer 
se brzo gubi koncentracija. I onda na nogomet. To je zaista suživot s prirodom u pravom smislu te riječi. Cijelu 
vrlo ugodnu večer su dodatno začinile izvedbe kompozicija glazbenog sastava Laura’s i Vokalni ženski sastav 
„Petrus“. 
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Predstavljanje monografije 
 

Povodom Dana sjećanja 2016. na događanja u rujnu 1991. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja 
održali smo predstavljanje monografije 2. gardijske brigade Hrvatske vojske „Gromovi“ u suradnji s Udrugom 
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Petrinja. Predsjednik Udruge ratnih veterana 2.gardijske 
brigade „Gromovi“ umirovljeni pukovnik Ivan Krupec pozdravio je sve prisutne. Rekao je da je Udruga 
osnovana 2007.godine i danas broji više od 500 članova i pet podružnica diljem Hrvatske. Glavna zadaća 
Udruge je čuvanje vrijednosti Domovinskog rata i promicanje istine o njemu. Predstavljena monografija 2. 
gardijske brigade „Gromovi“ govori o ratnom putu ove postrojbe kroz koju je prošlo oko 9700 ljudi od čega je 
205 pripadnika poginulo, 3 su nestala, a oko 1200 ih je ranjeno. Umirovljeni brigadir Mile Krišto bivši načelnik 
Stožera u 2. gardijskoj brigadi, obnašatelj dužnost njezina zapovjednika, u pola sata je vrlo zanimljivo opisao 
ratni put „Gromova“ od 1991. pa sve do vojno redarstvene akcije „Oluja“. "Knjigu je pisalo šezdesetak ljudi i 
kroz ovu monografiju, zajedno s knjigom poginulih i nestalih Gromova spriječil smoi zaborav i dali jedan mali 
znak pozornosti onima koji su nama  najvažniji, a to su obitelji poginulih" naglasio je Krišto. Umirovljeni satnik 
Krešimir Maretić govorio je o razlozima pokretanja projekta darivanja primjeraka monografije 
osnovnoškolskim knjižnicama u sedam županija. Ciljana skupina su osnovnoškolci kako bi kroz ovu 
monografiju u školskoj knjižnice bili bliži istini Domovinskom ratu, a i o ratnom putu 2. gardijske brigade 
hrvatske vojske „Gromovi“. Cilj nam je naredne godine obuhvatiti još sedam županija kako bismo 2018. 
godine zaokružili tu priču da svaka osnovna i područna škola u Republici Hrvatskoj ima ovu monografiju“. 
Nakon predstavljanja monografije umirovljeni časnici, pripadnici 2. gardijske brigade „Gromovi“ i suautori 
monografije – Krišto, Krupec i Maretić, zajedno s umirovljenim brigadirom Stjepanom Domjanićem donirali 
su primjerke monografije Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja.  Jedan primjerak će se nalaziti u Zavičajnoj 
zbirci, a druga dva primjerka namijenjena su svim korisnicima petrinjske knjižnice i nalazit će se u zbirci knjiga 
iz Domovinskog rata, rekao je uz zahvalu na doniranim primjercima ravnatelj knjižnice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja 

 

30 

Listopad 

 

Koga volim 

 

Koga sve vole djeca igraonice „Košnica“ imate prilike vidjeti na našem panou u predvorju igraonice. 
Povodom ovogodišnjeg Dječjeg tjedna vaša knjižničarka Ana je zadala radni zadatak djeci koja pohađaju 
igraonicu „Košnica“ s temom: Koga volim? Osim što su svojom kreacijom pokazala koga vole ona su 
posebnom ljubavi crtali, pisali i dlanovima radili otiske na papiru. Rezultat je prelijepi pano pun ljubavi, sreće i 
zadovoljstva. Vaša djeca stvarno vole, a to je najvažnije zar ne? 

 

 
 
 
Jesen 
 

Iako većinom sivo obojana jesen je razdoblje života najbogatije bojama. Osim raznolikih boja koje su 
svuda oko nas u jesen se i ubiru plodovi čovjekova rada. Mali podsjetnik na jesen složile su i postavile u 
predvorje igraonice Ana i Agneza. 
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Knjižnična kestenijada 

 

Najbolje je započeti Mjesec hrvatske knjige zabavom i okusima prirode. Vaši mališani iz igraonice 
„Košnica“ sudjelovali su u pravoj maloj knjižničnoj kestenijadi. Kestenijadom smo ukazali na važnost šuma čije 
su površine pod kestenom jedne od najvećih u EU. Petrinjci su kesten oduvijek brali u okolnim brdima i pekli 
na vatri na tradicionalan način u šupljikavoj zdjeli ili nekom sličnom predmetu. Vatra je bila naložena drvima. 
Cijela kestenijada zamišljena je kao zabava uz degustaciju petrinjskih kestenja. Vaša knjižničarka Ana i 
vrijedna Agneza dijelile su pečene kestenje upozoravajući djecu da budu oprezni jer su kesteni vrući. Začudo 
ove godine rijetko je koji kesten bio crvljiv odnosno kako to Petrinjci vole reći „pišljiv“. Tijekom događanja 
stigao je i naš legendarni novinar Antun Petračić – Toto te je i on podijelio uživanje u okusu tek pečenog 
kestena. Na kraju su se pridružili i roditelji i svi su kesteni „smazani“ za tili čas. Kako je to sve izgledalo 
pogledajte na fotografijama. U slast. 

 

 
 
Književna večer 
 

U vašoj knjižnici 19. listopada 2016. godine povodom Mjeseca hrvatske knjige održana je književna 
večer s književnicom Slavicom Sarkotić. Nije predstavljana određena knjiga već se razgovaralo o Slavičinom 
općem stvaralaštvu od početaka do danas. Večer je tekla kroz razgovor i pjesme; tugaljive, nježne, vesele, 
dječje, pjesme o ljubavi i ljubimcima. Pred sam kraj večeri iz publike se javila jedna djevojka i rekla kako bi 
rado pročitala par stihova koje je napisala njena mama. Rado smo poslušali pjesmu njene majke. Zamolili smo 
je da slobodno kaže mami da dođe u knjižnicu na naša književna druženja. Odgovor njene razrednice bio je: 
"mame više nema". Nastao je kratki tajac, bili smo zatečeni. Slavica joj reče: "tvoja mama živi u stihovima 
koje je napisala, zauvijek". Ovaj hrabri čin dokaz je da riječ ima silnu snagu; ona nas veže i spaja na kraju nam 
reče naša Slavica. 
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Trči! Ne čekaj me… 
 
   Promocija knjige mlade književnice Bojane Meandžije iz Karlovca "Trči!Ne čekaj me..." održana je 24. 
10.2016. Ovo djelo je autobiografski roman o autoričinom odrastanju u atomskom skloništu njene zgrade za 
vrijeme Domovinskog rata u Karlovcu. Pišući roman autorica nikog ne osuđuje ne zauzima strane već nudi 
roman o bilo kojem ratu na svijetu, o izgubljenim godinama, o neproživljenoj mladosti, o svojoj brižnoj 
obitelji, strahovima ,ljubavi i žrtvama. Autorica je u to doba bila trinaestogodišnja djevojčica koja je tijekom 
pisanja i stvaranja ovog romana odrasla jer je to bio jedini način da preživi strahote rata. Bojana Meandžija 
svima poručuje da je život dragocjen i lijep i da će biti onakav kakav ga mi sami stvorimo i da uvijek ima nade i 
dobrih ljudi koji znaju pružiti ruku kad je to najpotrebnije. Na ovoj zanimljivoj i emocijama prepunoj promociji 
sudjelovali su učenici triju osnovnih škola iz Petrinje i Mošćenice. Na kraju promocije autorica je poklonila 
svoju knjigu jednom učeniku kojemu je taj dan bio rođendan. Budući da se iz naše knjižnice i Petrinje ne može 
otići bez cvijeća autorica je uz zahvalu za održanu promociju dobila i prigodni cvjetni "pušlek". 
 

 
 
Klub čitatelja 
 

Kao i svakog zadnjeg utorka u mjesecu, tako je i 25.10. 2016. Klub čitatelja održao svoj redovni 
sastanak te ujedno obilježio Mjesec hrvatske knjige. Tom prilikom su se predstavili javnosti i otkrili čime se 
još osim čitanja bave u slobodno vrijeme. Dijana Lončarević predstavila je svoju obiteljsku monografiju, a 
Dubravka Gobac pročitala nekoliko vlastitih pjesama. Cilj druženja je promicanje čitanja, ugodni razgovori uz 
kavu ili čaj i stjecanje novih poznanstava. Članom Kluba čitatelja može postati svatko tko rado čita i član je 
knjižnice, a s drugima želi podijeliti dojmove. Druženja su spontana bez zadanih ili obveznih tema ili knjiga za 
čitanje, jer su profili članova Kluba različiti koliko su različite knjige koje čitaju. Preporuke su uvijek 
dobrodošle. 
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Sve što niste znali o jeseni 

Jesen je godišnje doba koje nam nesebično daje obilje plodova i pruža nam nezaboravne doživljaje 

svojim prekrasnim bojama. Kroz priče doznali smo koje se promjene događaju u određeno godišnje doba, 

pogotovo u jesen. Svako dijete ispričalo je koje mu je godišnje doba najljepše i zašto. U šetnji našim parkom 

promatrali smo promjene koje se događaju na listovima različitog drveća. Divlji kesten ima smeđe – žutu boju, 

a list od drveta ginko ima čisto žutu boju. Djeca su uočila kako je sve manje sunca, nosimo topliju odjeću jer 

je sve hladnije, dani su kraći, sve je više kiše i magle… i uživajući su u prekrasnom jesenskom danu veselo 

trčala i sakupljala najljepše lišće za našu igraonicu koje smo skupili u prekrasan buketić. 

Uslijedila je likovna aktivnost gdje su djeca u jesenskim bojama obojila listiće izrezane od kartona, zatim od 

tuljaca i smeđeg kartona i boja izradila svako svoje drvo za jesensku šumu. 

Dan jabuka 20.10. 2016. obilježili smo tako da smo se najprije kroz priču i razgovor naučili osnovno o jabuci.  

Znači, jabuka je voće, okruglog oblika, raste na drvetu. Vanjski dio jabuke zove se kora, a unutarnji dio 

jedemo. U sredini nalazi se koštica koju možemo posaditi da izraste novo drvo, jabuka može biti crvene, žute 

ili zelene boje….. Kroz razne slikovnice, brojalice, pjesmice i izreke djeca su doznala kako je jabuka jako 

zdrava i brani nas od zločestih životinjica. Jako im se svidjela izreka: „ Jedna jabuka na dan, tjera doktora iz 

kuće van. „ - tako da smo je više puta ponavljali jer su je željela što prije upamtiti. 

Slijedila je likovna aktivnost u kojoj je svako dijete kaširanjem izradilo i obojilo svoju jabučicu.  

Kako sve to izgleda, pozivamo vas da našu jesensku šumu, lišće i još neubrane jabuke pogledate u predvorju 

ispred igraonice. Što sve male ručice mogu. Prekrasno, zar ne? 

 

Studeni 

Zbrda zdola 

Još jedna manifestacija u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 2016. održana je u petak 4.11. 2016. godine. 

Predstavljene su dvije knjige satire autora Franje Martinovića-Frama pod naslovima: Zbrda Zdola i Zmrda 

Zgola. U knjigama na satiričan način progovara o događanjima u društvu, on zamjećuje i reagira na sve što je 

devijantno, u želji da budemo bolji, da smo zdravije društvo. On voli svoj narod i svoju zemlju, ali je voli na 

svoj način. Kao gosti večeri koji su govorili o autoru i njegovu radu bili su; Đuro Maričić – književnik, Anteša 

Džomba – pjesnik i maratonac, a na gitari pjevač,skladatelj i producent Giovanni Furlan. Framove knjgie 

možete posuditi u vašoj knjižnici ili ih možete besplatno preuzeti na autorovoj stranici. 
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Napravi svoju slikovnicu 

  U četvrtak, 10. studenog 2016. godine u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, održana je kreativna 

radionica „NAPRAVI SVOJU SLIKOVNICU“ pod vodstvom Ivane Švragulja. Na radionici su sudjelovala 

djeca I. Osnovne škole Petrinja 3.a razreda s učiteljicom Lidijom Čakarić, 3.b s učiteljicom Doroteom 

Šmigmator i 3.c s učiteljicom Brankom Matković, zatim djeca 3.b razreda OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja 

s učiteljicom Božicom Rapić. Malu dvoranu Hrvatskog doma ispunilo je radom i smijehom 85-ero djece koja 

su stvarala svoje slikovnice na temu: upoznaj boje Petrinje, upoznaj slova Petrinje i upoznaj brojeve Petrinje 

(npr. zelena kao Kupa, slovo L kao Lovro, i broj 4 kao 4 lipe). 22 grupe djece izradila su 22 slikovnice, kojima 

će se moći koristiti djeca igraonice „Košnica“ i djeca Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja. Jedan školski sat 

prošao je u trenu, a djeca i učiteljice obećali su daljnju suradnju sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom 

Petrinja. 

 

Treptaji 

Djevojčica/Umjetnica/Kroničarka Ivana Švragulja upotpunila je još jednu manifestaciju u Mjesecu 

hrvatske knjige večer u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja svojom izložbom slika pod nazivom „Treptaji“. 

Gdje mi vidimo pukotine, ona crpi aluziju i inspiraciju, pronalazi sreću na putu, u radosti drugoga, plete sliku 

na mekoj i glatkoj posteljici sanjača. Ivana zamjenjuje realni svijet onim „drugim“, proizašlim iz njene osobne 

mitologije, izmaštanim, iznova otkrivenim, gdje svaka linija stvara novu misao - treptaj oka. Kao gosti izložbe 

sudjelovali su ŽVA Petrus sa svoje dvije skladbe, a poetskim izričajem sudjelovali su Mario Lovreković, 

Biserka Marija Vidnić i Ines Kosturin. Izložba je otvorena do 5. prosinca 2016. godine. Ovom izložbom 
prostor knjižnice ušao je u svijet bajki, sanja i iluzija.  
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Nikola Šubić Zrinski 

U organizaciji Matice hrvatske ogranka Petrinja i Vaše knjižnice, pet dana od predstavljanja u 

Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, knjiga „Nikola Šubić Zrinski u hrvatskom stihu“ 

predstavljena je sinoć u ponedjeljak u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja. Knjiga je izdana povodom 450. 

obljetnice Sigetske bitke i junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskog koju je u svojoj nakladi izdalo Društvo 

hrvatskih književnika, a predstavili su je njeni autori odnosno priređivači; akademik Josip Bratulić, doc. dr. sc. 

Vladimir Lončarević i mr. sc. Božidar Petrač, predsjednik Društva hrvatskih književnika Književnu večer 

vodio je i moderirao g. Vlado Krpan, a stihove je čitala prof. Božica Vujić koja je svojom interpretacijom 

oduševila sve prisutne. 

 

Prosinac 

Sv. Nikola 

Zagazili smo kao i svake godine u vrijeme Došašća. To znači da nam prije novorođenog Isusa koji pod 

Božićnu jelku donosi poklone dolazi sv. Nikola. Svetac je već davno krenuo tako da bi stigao na vrijeme obići 

svu djecu i donijeti im poklone. Za svaku sigurnost Vaša djeca iz igraonice „Košnica“ pripremili su veliku 

čizmu s grančicama na kojima su objesili svoje želje. Budući da su svi oni cijele godine bili jako dobri nema 

razloga da sv. Nikola ne ispuni sve što su poželjeli. Znamo da i Krampus putuje sa sv. Nikolom, ali to ne 

zabrinjava djecu jer Svetac Krampusa drži pod kontrolom Kao zahvalu sv. Nikoli djeca su izradila male 

figurice od papira njihovog omiljenog svetca. 
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Dolazak sv. Nikole 

Sinoć je u vašu gradsku knjižnicu stigao, tko? Pa naravno, sv. Nikola. Pohodio je svu dobru djecu iz 

vaše igraonice Košnica. Prije nego što je pravi sv. Nikola došao za djecu je izvedena kratka deset minutna 

predstava. Izvele su je članice dječjeg Kluba čitatelja vaše knjižnice Gabriela Vrbat (sv. Nikola) i Celić Klara 

(Krampus). Nakon predstave uslijedilo je iščekivanje stvarnog sv. Nikole onoga koji dijeli darove. Djeca su 

mu pjevala, zvala ga, ali u daljini se čulo nekakvo lupanje i zveckanje. I prije nego što se sv. Nikola snašao 

nakratko mu je pobjegao Krampus. Krampus je stao pred djecu i oštrim uzvikom: „tišina“ djeca su za tili čas 

bila mirna. Možda su se i neki malo preplašili. No za to Krampus i služi. Malo zatim stigao je i sv. Nikola i 

Krampusu zapovjedio da se makne jer tu su samo dobra djeca i tu nema što tražiti. Što će Krampus, mora 

slušati svetca tako da je on, Krampus morao čak i raditi za sv. Nikolu dodajući mu darove za djecu. Nakon što 

je podijelio darove sv. Nikola oprostio se od djece s obećanjem da dolazi ponovo sljedeće godine. Djeca su mu 

obećala da će biti dobra kao do sada. 

 

 

Kako je dječak Srećko spasio Božić 

Na kraju ove godine Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja poklonila je djeci igraonice Košnica, djeci 

vrtića Petrinjčica i djeci Male škole interaktivnu kazališnu predstavu pod nazivom „Kako je dječak Srećko 

spasio Božić“. U produkciji kazališne kuće „Produkcija Z „ iz Splita izvedeni interaktivni mjuzikl razgalio je 

dječicu koja su veselo pljeskala i pjevala zajedno s glumcima u predstavi. Četrdesetak minuta čiste zabave i 

prekrasne priče prošlo je za tili čas. Uz čestitke za Božić i Novu godinu glumci su se oprostili od djece s 

obećanjem da će ponovo doći. Jedva čekamo. 
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Straničnici 

Svaka knjižnica pa i naša brine da se knjižni fond očuva što duže i da što više korisnika dođe do 

knjige. Uvijek molimo naše korisnike da paze na knjigu i da je čuvaju od oštećenja jer knjiga treba i drugima. 

Posebno napominjemo naši mladim korisnicima da ne preklapaju vrh stranica da bi označili gdje su stali s 

čitanjem. Da bi što je više moguće izbjegli upravo takav način obilježavanja stranica u tu svrhu dali smo 

izraditi straničnik odnosno kartončić koji se umetne na mjestu gdje smo stali s čitanjem. Zamolili smo 

nekoliko poduzeća da nam financira izradu straničnika. Na naše, a i vjerujem zadovoljstvo korisnika knjižnice 

tvrtka Gavrilović d.o.o. Petrinja odazvala se našoj molbi i u potpunosti financirala izradu straničnika. 

Straničnika imamo više nego dovoljno tako da će ga svaki korisnik dobiti prilikom posudbe. Zahvaljujemo 

Gavriloviću d.o.o. i njegovim ljubaznim djelatnicima na vrijednoj donaciji u zajedničkom cilju očuvanja opće 

društvenog dobra u ovom slučaju našeg i vašeg knjižnog fonda. 

 

Jaslice 

Svake godine tako i ove vrijedna knjižničaraka i odgojiteljica Ana izradila je božićne jaslice. 

Tehnikom kaširanja papira i upotrebom tijesta nastale su pod Aninim rukama ovčice, pastiri, sv. Tri kralja, 

anđeo i naravno sv. Josip, Marija i Isus. Sve figurice uz pomoć naše Agneze jer bez Agneze se u knjižnici ništa 

ne događa, smjestila je u zeleno okruženje jaslica.  Štalicu je čak i osvijetlila. Malene Anine jaslice možete 

vidjeti u predvorju igraonice „Košnica“. Sretan Božić i Nova 2017. godina. 
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Kićenje Božićne jelke 

Danas su vaša djeca iz igraonice „Košnica“ kitila božićnu jelku. Rekli bismo samo po sebi ništa 

posebno. Međutim danima prije trajale su pripreme za taj događaj. Vrijedne ruke vaše dječice izradile su od 

tijesta nakit za jelku. Obojila su ga raznolikim bojama onako kako priliči biti na šarenoj jelci. Osim nakita za 

jelku svatko tko je htio posadio je i božićnu pšenicu u jednu malu plastičnu šalicu. Pšenica je niknula i svatko 

je svoju ponio kući. Djeca su okitila jelku, zatim su se malo poigrali, počastili sokom i razišla zadovoljna što 

su svojim rukama napravili nešto lijepo. Okićena jelka krasi predvorje igraonice zajedno s jaslicama. Rezultat 

ovih predbožićnih napora vaše i naše vrijedne dječice i knjižničarke Ane pogledajte na fotografijama. 

 

Pahuljice padajte 

Zima je, a snijega nema pa nema. Svi čekamo snježne pahulje da zabijele staze i putove. Dok mi 

čekamo vaši Marko i Agneza ne čekaju. Uhvatiše se posla i sačiniše snježne pahulje. Papirnate dakako. Tu su 

da nam uljepšaju knjižnicu u ove zimske dane. 
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ZAKLJUČNO 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja tijekom 2016. godine ispunila je plan događanja zacrtan 

početkom godine. U 2016. godini posuđeno je 91.038 jedinica građe (za 12.157 jedinica građe više nego 

2015.),. Učlanjeno je novih 892 člana, a broj djece koji se prijavio odnosno učlanio u knjižnicu u cilju 

korištenja igraonice iznosio je 120-ero djece. Broj posjeta jedinstvenih korisnika web stranicama knjižnice u 

2016. iznosi 19716, a  web katalog posjetilo je  cca 6120 korisnika.  Knjižnica je tijekom 2016. godine pružila 

različite knjižnične usluge članovima, i ostalim korisnicima te je kroz knjižnicu „prošlo“ nešto više od 24000 

korisnika. Možemo reći da je cijela Petrinja kroz godinu dana prošla kroz vašu knjižnicu. Tijekom godine 

održano je više desetaka različitih događanja, radionica, večera poezije, izložbi i sl. te obilježavanja prigodnih 

datuma sveukupno 53 događaja. Gledano očima brojki svaki tjedan se nešto novo dogodilo u knjižnici. Ove 

brojke govori o stvarnoj važnosti knjižnice u gradu Petrinji. Knjižnica je zalog budućnosti jer svaki napredak 

gradi se prvenstveno na formalnom obrazovanju zatim kroz neformalno obrazovanje i potpori formalnog 

obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Knjižnica je i mjesto najjeftinije zabave, čitanja, druženja i izmjena 

informacija i iskustava. U današnje vrijeme velika je zabluda da se sve informacije mogu naći na internetu. 

Internet je prepun informacija, ali je upitna točnost i relevantnost tako pronađenih informacija. Upravo 

knjižnica sa svojim stručnim uslugama pruža točne i relevantne informacije iz različitih iz klasičnih ili 

elektroničkih izvora. Zato je i IFLA, međunarodna knjižničarska organizacija prepoznala knjižnice kao mjesta 

od izuzetne važnosti za građane i lokalnu zajednicu više nego ikada do sada. U igraonici „Košnica“ prosječno 

se u 2016. godini igralo sedamdesetero djece.  

Od planiranih prihoda iz raznih izvora (Osnivač, Županija, Vlastiti) u ukupnom iznosu od 

1.571.000,00 ostvaren je rashod od  1.122.000,00 kn što je 71 % izvršenja godišnjeg plana i programa. Nizak 

postotak izvršenja proizlazi iz stavke proračuna za konzervatorski elaborat i projekt nove knjižnice koji nije 

realiziran u 2016. godini u iznosu od 244.000,00 kn. Također zadnja dva mjeseca u godini nismo iz proračuna 

dobili znatan iznos sredstava za materijalne troškove, a koji su bili planirani. 

 

 

 

                Ravnatelj 

 

                Ante Mrgan mag. bibl.  

 


