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PROGRAM RADA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2021. GODINU 

 

 

Koncepcija rada Općinske knjižnice i čitaonice u 2021. godini bazirat će se na 

iskustvima stečenim u prijašnjim godinama. Godina koja dolazi također je obilježena 

epidemijom COVID-19 virusa, te je teško planirati. U ovoj godini želja nam je da i 

dalje razvijamo suradnju s školskom knjižnicom, udrugama s područja općine i 

dvorcem Sveti Križ Začretje. Sudjelovat ćemo u Nacionalnom kvizu za poticanje 

čitanja. Uključit ćemo se programom u projekt Noć knjige. Ako epidemiološka 

situacija dozvoli organizirat ćemo koncerte naših udruga, ali i renomiranih izvođača. 

Organizirat ćemo predstavljanja knjiga, edukativna predavanja i predstavljanja 

nakladnika i časopisa. Knjižnica će tradicionalno sudjelovati u organizaciji Tjedna 

kulture, zabave i športa , Danu općine i Mjesecu hrvatske knjige.  

Tijekom godine inicirati ćemo obilježavanje svih važnijih obljetnica i datuma, 

održavati književne i znanstvene tribine, promocije knjiga, male koncerte i postavljati 

izložbe. 

Temeljne pretpostavke za razvoj svih kulturnih sadržaja koji će se održati u 

knjižnici : 

1. Povećati bibliotečni fond i uvesti ga u informacijski sustav METELWin 

           ( uz nabavu dnevnih novina, tjednika i stručnih publikacija ) ; 

 

2. Revizija knjižnog fonda ; 

3. Vršiti popularizaciju knjige kroz sredstva javnog informiranja  

            ( radio, županijska tv ) 

 

 

 



4. Organizirati književne i znanstvene tribine 

 - susreti sa književnicima i dramskim umjetnicima 

 - susreti sa likovnim umjetnicima 

 - susreti sa znanstvenim radnicima 

5. Suradnja s Dječjim vrtićem i Malom školom i njihovo uključivanje u 

obilježavanje obljetnica, te organizacije male likovne radionice ; 

 

6. Posebnu pažnju posvetiti „Mjesecu hrvatske knjige 2021.“, afirmirati 

nove naslove i organizirati posjete knjižnici i upoznati sa njezinim radom 

učenike osnovne škole; 

 

7. Organizirat ćemo program u sklopu projekta Noć knjige 

 

8. Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji „Tjedan kulture, 

zabave i športa“ Sveti Križ Začretje 2021. ( organizacija audicija za 

festivale pjevača amatera „Prvi glas Zagorja“, organizacija izložbi, 

koncerata ozbiljne i zabavne glazbe, nastupa folklornih i dramskih 

skupina i sportskih događanja ); 

 

9.  Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji „Zagorje Blues Etno 

Festivala“  

 

10.  Organizirano sudjelovanje u obilježavanju Dana općine i Dana župe; 

 

11. Obilježavanje tradicionalnih običaja : Uskrs i Božić; 

 

12. Razvijati suradnju sa Osnovnom školom i školskom knjižnicom; 

 

13. Razvijati suradnju sa svim nositeljima kulturnih zbivanja u mjestu i 

županiji, odnosno udrugama koje se bave kulturom . 

 

U realizaciji ovog programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, 

kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji svojim znanjem, iskustvom i radom 

htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa 

Matičnom službom  i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije. 

 

U Svetom Križu Začretju, ožujak 2021.       

          v.d. ravnatelj 

          Franjo Kučko 

 

Dostavlja se : 

 

1. Općina Sveti Križ Začretje 

2. Ured državne uprave u Zlataru 

3. Pismohrana 


