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IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE U 2011. GODINI 

 

Općinska knjižnica i čitaonica samostalno djeluje od 1996. godine. Dana 31.12.2011. 

godine Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje imala je 345 članova. Velik broj 

članova otpada na djecu, njih 201 ili 58,26%, odraslih članova je 131  ili 37,97 % , dok 13 

umirovljenika čini 3,77 %. Najčešće se posuđuje beletristika 57,10%, dječja književnost 

39,78% a na znanost otpada 3,12%. Taj podatak govori da bez obzira na brojnost djece oni su 

orijentirani na lektiru i nisu tako aktivni čitači kao manji po broju, ali ipak aktivniji odrasli 

članovi. U 2011. godini Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje je povećala svoj 

fond za 373 knjige. Kupljeno je 315 knjige, na dar dobiveno 5 knjiga, a putem otkupa 

Ministarstva kulture dobili smo 53 knjige. Od tih knjiga, za odrasle je 297 knjiga, a za djecu 

76 knjige. Na dan 31.12.2011. godine knjižnica ima fond od 10.032 svezaka. Na znanost 

otpada 1155 knjiga, beletrisiku 5755 knjiga, dječje ima 2329 knjige i 793 priručnika. Za 

knjige i publikacije u 2011. godini utrošeno je 60.104,946 kuna od kojih je od Ministarstva 

kulture dobiveno 30,000,00 kuna, od županije smo dobili 4.000,00 kuna, a iz Proračuna 

općine 26.104,94 kuna.  Za kupnju knjiga je utrošeno 60.541,36 kuna, a za publikacije 

2.868,00 kuna. Osim djelatnosti koja je primarna za svaku knjižnicu, a to je posudba knjiga, 

Općinska knjižnica se bavi i organizacijom izložbi, književnih večeri, malih glazbenih 

koncerata, gostovanja glumaca i glumačkih družina i drugih sličnih sadržaja. Nabrojiti ćemo 

sadržaje koje je knjižnica organizirala u 2011. godini. Organizirali smo književni susret sa 

Sanjom Pilić i susret s glumcem Ronaldom Žlaburom u suradnji sa školskom knjižnicom.  U 

suradnji sa dramskom sekcijom Osnovne škole Sveti Križ Začretje održana je predstava 

„Psima ulaz zabranjen“, što je ujedno bila dramatizacija djela Melite Rundek. U suradnji s 

udrugom „Duga“ održana je Uskršnja radionica na kojoj su izrađivane pisanice. Održana su 

predstavljana knjiga Zdravka Mršića: „Hrvati 2012. – Posljednja godina“ i „Stala vila da 

napoji konja“ – autorice Dijane Zalar. Uz pomoć članica sekcije Rukotvorina održana je 



radionica izrade tradicionalnog nakita Hrvatskog zagorja. U suradnji s Osnovnom školom 

organizirali smo večer zavičajne poezije „Očeme kaj vrnuti nazaj“. Održan je recital ljubavne 

poezije „Ljubav za ljubav“. Literarno glazbena večer „Ljubav u poeziji ruskih pjesnika“ 

održana je u suradnji s manjinskom udrugom „Terem“ i Savezom Rusa u Hrvatskoj. 

Knjižnica je također surađivala sa ustanovama izvan županije. U Muzeju Žitnica je održan 

koncert harfe u suradnji s Glazbenom školom „Vatroslav Lisinski“ iz Zagreba u sklopu 

priprema učenika harfe za svjetsko prvenstvo koje se održalo u kanadskom gradu 

Vancouveru. U suradnji s profesoricama S. Buklijaš i M. Mikulić Štimac održana je 

Pijanistička umjetnička radionica. Kao i svake godine knjižnica je aktivno sudjelovala u 

organizaciji fašničke povorke kroz mjesto i manifestaciji Tjedna kulture, zabave i športa. 

U sklopu te manifestacije pomagali smo u organizaciji svih događanja, a posebno 

izložbe slika akademskog slikara Daniela Butale, predstave za djecu „Pažnja, pažnja dar s 

neba, vanzemaljac ili beba“ i izložbe „Trsek u srcu“ autora Franje Lacka i Stjepana Voriha. 

Također već šestu godinu zaredom pomagali smo u organizaciji susreta društava „Naša djeca“ 

Krapinsko zagorske županije. Sudjelovali smo u pripremama uz obilježavanje Dana općine. U 

suradnji s Dvorcem Sveti Križ Začretje pomogli smo u organizaciji  koncerata Željka 

Vlahovića i Berislava Arlavija.. U knjižnici su održane audicije za festival pjevača amatera 

„Prvi glas Zagorja“ i ispiti za djecu polaznika glazbenog tečaja iz sintesajzera. I ove godine 

događanja nisu održana u prostoriji Općinske knjižnice i čitaonice jer zbog velikog interesa 

posjetitelja ne bi bilo dovoljno prostora, pa su događanja održana u Galeriji « Ivana Lovrečića 

« koja se nalazi u sklopu Muzeja Žitnica. U Mjesecu hrvatske knjige knjižnicu tradicionalno 

posjećuju djeca iz dječjeg vrtića, male škole i učenici osnovne škole. Djeca se tu upoznaju s 

radom knjižnice, ali i provode redovnu nastavu iz hrvatskog jezika i likovne kulture. Iz godine 

u godinu sve je veća suradnja i sa školskom knjižnicom sa kojom zajedno dogovaramo susrete 

sa književicima za djecu, zajedničko sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja i 

drugim priredbama. Osim razumijevanja osnivača knjižnice tj. Općine Sveti Križ Začretje, 

Općinska knjižnica i čitaonica ima potporu i podršku sponzora koji svake godine pomažu da 

se u knjižnici dogodi niz kulturnih događanja. Nadamo se da će se i u slijedećoj godini u 

knjižnici održati niz zanimljivih kulturnih događaja kao i prijašnjih godina.  

 

U Svetom Križu Začretju, veljača 2012.        

   ravnatelj 

          Franjo Kučko 
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1. Općinskom načelniku 

2. Ured državne uprave u Zlataru 

3. Pismohrana 


