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GRADSKA KNJIŽNICA „MATIJA VLAČIĆ ILIRIK“ ROVINJ 

– BIBLIOTECA CIVICA „MATIJA VLAČIĆ ILIRIK“ ROVIGNO 

 

Ur. broj: 468-10/17. 

Rovinj, 9. veljače 2017. 

      ŽUPANIJSKA MATIČNA SLUŽBA 

g-đica Nadia Bužleta, voditeljica Službe 

Gradska knjižnica i čitaonica Pula 

Sv. Ivana 1/A, 52100  PULA 

 

PREDMET: Izvješće o radu za 2016. godinu 

 

U privitku dostavljamo Izvješće o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj 
za 2016. godinu: - opći pregled; - stanje u odnosu na važnije propisane standarde; - 
izvješće o radu na polju knjižničarske struke... 

 

S poštovanjem, 

 

ravnatelj: 

dr. sc. Boris Biletić 

Dostaviti: 

– pismohrana ovdje. 
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IZVJEŠĆE O RADU 

ZA 2016. GODINU 

 

 

I. Općenito  

Osnutak, kadrovi, prostor, fond, oprema... 

► Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica „Matija 

Vlačić Rovigno“ (u daljnjem tekstu: knjižnica) djeluje kao samostalna ustanova od 

studenoga mjeseca 2006. godine. Sjedište knjižnice je u Vili Marija Antonija u Ul. 

D. Pergolisa 2.  

► Knjižnica ide u red knjižnica V. tipa (članak 9. Standarda za narodne knjižnice 

u Republici Hrvatskoj). 

► Knjižnica se osamostalila s jednim (1) uposlenim djelatnikom, a tijekom 2016. 

– puna tri (3) kvartala – u knjižnici su radila „četiri i po“ (4,5) djelatnika: ravnatelj, 

tri dipl. knjižničara, od kojih jedna dipl. knjižničarka na pola radnog vremena, i 

administrativna tajnica.  

► U posljednjem kvartalu zaposlena je dipl. knjižničarka na još pola radnog 

vremena na neodređeno pa je trenutno pet (5) uposlenih. No, zbog porodiljnoga 

dopusta, punih devet (9) mjeseci imali smo djelatnicu na zamjeni. 

Svi djelatnici imaju visoku stručnu spremu; knjižničari su diplomirani knjižničari s 

položenim stručnim ispitom (svo troje), tajnica je dipl. ekonomistica, a ravnatelj je 

s postignutim znanstvenim stupnjem doktora znanosti. 
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► Tijekom proljeća obavljena je revizija knjižnoga fonda i potpom otpis dijela 

građe. Knjižnica je bila zatvorena 40-ak dana. 

► Dana 11. lipnja 2016. uz prigodni je program konačno otvoren stacionar naše 

knjižnice u Rovinjskom Selu. Do konca godine u nj se upisalo gotovo stotinu 

članova s prebivalištem u Selu. 

► Koncem godine na sastanku predstavnika Grada Rovinja, arhitekta autora 

idejnog projekta i ravnatelja knjižnice zaključeno je da se u 2017. treba riješiti sva 

potrebna dokumentacija i ishodovati sve dozvole za početak radova na dogradnji 

zgrade knjižnice (u dijelu postojećega parka), koji bi se radovi odvijali tijekom 

2018. 

► S danom 31. prosinca 2016. godine knjižnica je raspolagala fondom od 49.101 

jedinice knjižne i neknjižne građe, od čega se 45.359 odnosilo na knjige iz svih 

područja umjetnosti, znanja i znanosti, pretežno na hrvatskom i talijanskom jeziku, 

a manji je dio fonda na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Posebne su 

cjeline: zavičajna zbirka, referentna zbirka, dječji/omladinski odjel i odjel AV-

građe. Fond audiovizualne građe (CD-i, DVD-i, CD- i DVD-romovi...) na koncu 

izvještajnog razdoblja brojio je 3.742 jedinice.   

Uz to, fond periodike sadrži 50-ak naslova (časopisa; od čega 6 naslova dnevnog 

tiska i 10 tjednika/mjesečnika i dr.), na koje se knjižnica godišnje pretplaćuje.  

► Osim osnovne opreme, nužnih polica i namještaja, knjižnica je tijekom 2015. 

raspolagala sljedećom tehničkom opremom: – jedno (1) prijenosno računalo; 

trinaest (13) cjelovitih računalnih konfiguracija (dvije su trenutno izvan funkcije, a 
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jedna je u stacionaru Rov. Sela): <pet (5) za potrebe djelatnika i sedam (7) za 

potrebe članova/korisnika>; – dva (2) skenera (c/b i u boji); – šest (6) pisača (od 

njih su 3 u boji; 1 je u Rov. Selu); – jedan (1) višenamjenski fotokopirni stroj; 

telefonska mreža za vanjsku i unutranju komunikaciju; – alarmni sustav; – video 

sustav (11 kamera) za unutarnji i vanjski nadzor; dva (2) odvlaživača zraka; lcd – 

kućno kino; (1) zvučnu liniju; projektor (1), platno (1), uređaj za spiralno 

uvezivanje građe itd. Osim „staroga“ klimatizacijskog sustava (14 jedinica), dva 

(2) nova klimatizacijska uređaja ugrađena su u stacionaru u Rov. Selu. 

► Knjižnica raspolaže ukupnom površinom od 284 m², što zadovoljava oko 40-

ak posto propisanih standarda. Ne računa se 50 m
2
 stacionara! Alarmantno se 

osjeća manjak prostora, osobito s obzirom na redovitu nabave nove građe (u 

prosjeku više od 2.000 jedinica godišnje). Manjak prostora osjeća se sada već u 

svim prostorima i odjelima. Srećom, oko 5.500 (pet tisuća) jedinica knjižne građe 

stalno je u stacionaru, gdje se fond povremeno mijenja, ali i dopunjuje novim 

naslovima. 

 

II. Knjižnica u odnosu na važnije propisane standarde; nove usluge i sadržaji 

Prostor, radni prostor za korisnike, djelatnici, fond (knjige, periodika, AV-građa)... 

U odnosu na već spomenute Standarde za narodne knjižnice RH, što se važnijih 

pokazatelja tiče, knjižnica stoji ovako: 

► Površina knjižnice, prema standardima (s obzirom na br. stanovnika / članove / 

i fond), trebala bi biti oko 660 m², a knjižnica trenutno ima već navedena 284 m² 
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(posudbeni i radni dio te uprava tj. ured ravnatelja i tajništvo). Tu smo, dakle, 

osjetno ispod standarda.  

► Predviđeni broj radnih mjesta za članove/korisnike, prema standardima, je 15, a 

knjižnica raspolaže s 24 sjedala – osjetno iznad standarda (12 u čitaonicama, 4 u 

kutku za periodiku, novitete i AV građu, 4 za idividualni rad i 4 u dječjem kutku). 

Uz to: 10-ak čitalačkih mjesta na otvorenom, tijekom toplih mjeseci. 

► Glede periodike, standardi predviđaju najmanje 20 naslova, a knjižnica 

raspolaže s 50-ak naslova, što je znatno iznad standarda. 

► Standardi propisuju 4 knjižničara; dakle, s 3 knjižničara sada smo bliže 

standardu.  

► Do 31. 12. 2016. Bilo je oko 50.000 ulaza na internetske stranice knjižnice 

(www.gk-rovinj.hr), koje se stalno ažuriraju i na kojima je moguće, putem 

elektroničkog kataloga, pretraživati čitav fond. Tijekom 2016. bilježimo oko 

5.500 virtualnih posjeta knjižnici, što je u prosjeku preko 15 dnevno. Česti su 

posjeti i reakcije na „fb“ stranicama knjižnice. 

► Međuknjižnična posudba na zahtjev funkcionira, a uspješno je riješeno oko 

760 posebnih informacijskih zahtjeva naših korisnika. dakle nešto više negoli 

godinu prije. U čitaonicama je boravilo i radilo oko 1.465 čitatelja.  

Neki su pokazatelji ovdje unekoliko smanjeni u odnosu na 2015., a razlog je tomu 

revizija obavljena tijekom prošle godine, kada je – doduše najkraće moguće, ali 

ipak... – neko vrijeme knjižnica bila zatvorena (no, ne tijekom cijelog trajanja 

revizije!). 

http://www.gk-rovinj.hr/
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► Osim grada Rovinja, knjižnici gravitiraju i stanovnici gradske okolice, te 

potencijalni članovi/korisnici s prostora bivše općine Rovinj (osim Žminja, koji 

ima svoju knjižnicu). Broj knjiga/jedinica u odnosu na broj stanovnika grada 

iznosi oko 3.3, što je iznad propisanih standarda. 

► Knjižnica nema spremište, što je velik problem, izvan poznate prakse i 

standarda. Jedna je veća učionica zato pregrađena te je dio toga prostora u funkciji 

spremišta. Također je dio ulaznog prostora zgrade, ispod glavnog stubišta, 

„pretvoren“ u improviziran skladišni prostor. 

► Za toplih mjeseci djeluje čitaonica na otvorenom, na ulazu u zgradu sjedišta, s 

10-ak čitalačkih mjesta, dnevnim tiskom na raspolaganju te aparatom s napitcima. 

► U parku knjižnice postavljena su troja vrata od kovanoga željeza, čime se htjelo 

naglasiti posebnost toga javnog prostora i skrb o njemu. 

 

III. Pokazatelji rada na polju knjižničarstva u 2016. godini 

U ovom dijelu godišnjeg izvješća iznijeti su samo sažeti brojčani pokazatelji o 

glavnim poslovima uposlenih u knjižnici tijekom 2016. te u odnosu na potrebe 

članova/korisnika. 

 

► Knjižnica je za korisnike i članove bila otvorena dvjesto sedamdeset i dva 

(272) dana. 

► Knjižnica je koncem 2016. imala 2.351 člana (što znači obuhvat od oko 16% 

stanovništva grada); od toga je bilo 147 prvoupisnika te 552 djece i mladeži. 
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Procjenjuje se barem dvostruko veći broj korisnika članskih prava na temelju 

iskaznica i pravilâ posudbe (3-5 jedinica, tj. bivša “obiteljska članarina”). 

► Ukupan godišnji vlastiti prihod knjižnice iznosi 114.562,65 kn. Novčanih 

donacija nije bilo, osim darovanih i otkupljenih knjiga, što ulazi u ovaj iznos. 

► Knjižnicu je posjetilo 20.828 članova/korisnika (uključujući čitaonice i 

virtualne posjete web-stranicama).  

► U izvještajnom razdoblju izvan knjižnice i unutar nje posuđene su 23.383 

jedinice građe (više no prethodne godine), no sveukupan broj manipulacija 

knjigama (posudba/povrat/produženje roka) iznosi 46.766. 

► Tijekom 2016. bilježimo 2.144 novonabavljene knjige (na razini 2015.), od 

kojih je 641 primljena na dar (među njima 395 otkupom Ministarstva kulture); 

manje nego 2015. Sve su obrađene – opremljene, katalogizirane i spremne za 

posudbu.  

► Nabavljeno je 619 jedinica AV-građe (znatno više negoli godinu ranije). Sve 

su obrađene, opremljene i u posudbi. 

► Ukupan broj prinova tijekom 2016. iznosi 2.763 jedinice (više no 2015.). 

► Stanje knjižnoga fonda s 31. 12. 2016. = 49.101 jedinica. 

► Tijekom 2016. g. za nabavu knjižne i neknjižne građe utrošeno je ukupno 

173.725,13 kn (11% više u odnosu na 2015. Izvori: Ministarstvo kulture RH, Grad 

Rovinj, vlastita sredstva knjižnice). Od toga iznosa 8.827 kn odnosi se na darove 

fizičkih osoba.  

U prethodni iznos NIJE uračunata vrijednost knjiga iz otkupa Ministarstva kulture 

RH, koja iznosi 50.890,95 kn (osjetno manje nego 2015.). 

► Knjižnica je suorganizator Šoljanovih dana. Bilježimo 10-ak posjeta knjižnici 

rovinjskih predškolaca i učenika;  
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► O djelovanju, programima i planovima knjižnica je s javnošću  komunicirala po 

potrebi i s mjerom – putem medija, pisanih i elektroničkih, osobito pomoću svojih 

web- i fb-stranica. 

  

 

Dr. sc. Boris Biletić, ravnatelj 

 


