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Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Komisijom za 

katalogizaciju Hrvatskog knjižničarskog društva i Sisačkom Narodnom 

knjižnicom i čitaonicom Vlado Gotovac, organizirali su Stručni skup Knjižnice u 

procjepu 3 Stručna obrada knjižnične građe namijenjene djeci i mladima u Sisku 

u Hotelu Panonija, 19. i 20. svibnja 2016. godine.  

 



Tema skupa : Stručna obrada knjižnične građe namijenjene djeci i mladima.  

Knjižničari koji se bave stručnom obradom knjižnične građe ( katalogizacija, 

klasifikacija, predmetna obrada, signiranje ) namijenjene djeci i mladima 

suočavaju se s brojnim problemima usred rastuće produkcije raznovrsne građe 

namijenjene djeci ( slikovnice, slikovnice za bebe, taktilne slikovnice, zvučne 

slikovnice, knjige, e-knjige, igračke, audiovizualna, elektronička ,glazbena  i 

efemerna građa...) Stručni skup kroz pozvana i prijavljena izlaganja, radionice te 

primjere dobre prakse i konstruktivnu raspravu , razmotrio je i uskladio praksu  

prema međunarodnim standardima te utvrdio koji će se propisi primjenjivati za 

ujednačenu obradu namijenjenu djeci i mladima . Skup je bio namijenjen 

knjižničarskim stručnjacima, specijalistima za katalogizaciju, klasifikaciju i 

predmetizaciju knjižnične građe s ciljem razmjene iskustava, poticanja rasprava  

utvrđivanja najbolje prakse, kao i izrade osnove smjernica za građu u pitanju. 

Skupu je prisustvovalo devedeset i šest sudionika:  knjižničari narodnih, 

školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica iz Hrvatske i Slovenije. 

Stručno-organizacijski dio definirali su i izveli članovi Programskog odbora: 

Ana Barbarić, Nataša Bujas, Vesna Hodak, Dunja Holcer, Gordana Miolin,  

Danijela Kulović, Diana Polanski i Dubravka Šurlan, te Organizacijskog: 

Danijela Kulović, Gordana Bjelovarac, Iva Dužić, Irena Gašparović, Martina 

Maksimkov, Iva Pavušek, Snježana Pokorny, Dragana Čubrilo Bila, Ivana 

Zorko, Danko Šegović i Nives Hangi-Burojević.  

Prije radnog dijela Skupa ,Vokalni ansambl GLORIA kojeg čine djelatnice 

Dječjeg vrtića Sisak Stari : Ivana Čubrilo Franjić, Sandra Ičanović, Romana 

Milošić i Ivana Brkašić svojim prekrasnim glasovnim repertoarom od četiri 

pjesme uvele su sudionike u početak programa Stručnog skupa Knjižnice u 

procjepu 3. 

Knjižničarsko društvo Sisačko –moslavačke županije osnovano je  1975. godine 

(pod nazivom Društvo bibliotekara Sisačko-banijske regije). Predsjednici 

Društva od osnivanja do danas bili su: Božena Jovanović (kasnije Waltl), Goran 

Zagorac, Renata Holcer, Đurđa Zorko, Jasminka Jagačić-Borić, Renata Rupčić, 

Vesna Ivanković, Dunja Holcer i akutualna predsjednica Danijela Kulović 

izabrana 14.09.2012. godine na Izbornoj skupštini Društva. 

Bivše predsjednice Društva, Jasminka Jagačić Borić – Viša knjižničarka u 

Odjelu za odrasle NKČ Vlado Gotovac Sisak i Voditeljica Zavičajne zbirke i 

Knjižničarska savjetnica, Voditeljica Županijske matične službe – Dunja Holcer 

kratkim osvrtom prikazale su četrdesetgodišnji rad Knjižničarskog društva 

Sisačko-moslavačke županije.   



Predsjednica KDSMŽ Danijela Kulović PowerPoint prezentacijom „ Knjižnice u 

procjepu 2 „ podsjetila je sve prisutne na Stručni skup održan 2014. godine u 

Hotelu Panonija u Sisku.  

Nakon promocije zbornika radova KNJŽNICE U PROCJEPU 2  

KATALOGIZACIJA S OSMIJEHOM? Teorijski i praktični pristupi suvremenoj 

katalogizaciji, kojeg je predstavila  Ana Barbarić , izvanredni profesor na 

Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, započeo je radni dio Skupa. 

Zbornik radova Stručnog skupa Knjižnice u procjepu 2 održanog u Sisku u 

svibnju 2014. donosi dvanaest radova. Pomalo provokativan naziv teme skupa, 

postavljen u obliku pitanja „Katalogizacija s osmjehom?“, dobro ocrtava 

trenutačno stanje hrvatske kataložne prakse. U vremenima koja nose promjene 

neizmjerno je važno da kataložni stručnjaci, a poglavito kataložni praktičari, 

kroz objavljene tekstove promišljaju i problematiziraju različite aspekte 

kataložne teorije i prakse.  

Skup je bio izuzetno produktivan: devedeset i šest sudionika nazočili su  

poučnim, praktičnim i vrlo interesantnim izlaganjima dvadeset i sedam izlagača. 

Nakon svakog dijela izlaganja slijedili su osvrt i rasprava nakon kojih su 

moderatori zapisivali prijedloge, preporuke te na osnovi njih donijeli zaključke 

Skupa. 

 

Sudionici Skupa zaključili su sljedeće: 

 

1. Užurbanim načinom života povećavaju se i potrebe korisnika knjižnice.  

2. Najmlađim korisnicima je najbitnije doći do željene knjige ili informacije 

što jednostavnije i brže i najčešće su njihovi upiti tematskog karaktera. 

3. Bitno je poznavati profil i interese korisnika te prema njihovim potrebama 

formirati knjižnični fond, što u praksi znači razvrstati građu prema dobi, 

sadržaju i predmetima interesa kroz različita rješenja ( korita, tematske 

otoke i sl. ). 

4. Značajnu ulogu ima predmetna obrada građe, koja olakšava rad 

knjižničara s korisnicima, na obostrano zadovoljstvo. Idealno bi bilo 

fizički odvojiti takve blokove za svaku ciljanu skupinu. 

5. Dolaskom novih tehnologija javljaju se i novi mediji koji zahtijevaju 

suvremeniji pristup, približavajući informaciju korisniku ili skupini 



korisnika. Knjižnice moraju razmišljati o novim načinima promidžbe 

novih tehnologija putem virtualnih izložbi, društvenih mreža i sl. 

6. Nedostatak prostora za smještaj knjižnične građe jedan je od vodećih 

problema većine knjižnica diljem Hrvatske i šire.  

        

Skupu su nazočili i uzvanici, Dunja Holcer , predsjednica Hrvatskog 

knjižničarskog društva,  Danijela Kulović, predsjednica Knjižničarskog društva 

Sisačko-moslavačke županije i ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado 

Gotovac Sisak, Dubravka Šurlan. 

Skup su financijski podržali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Hrvatsko 

knjižničarsko društvo, Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 

Sisačko-moslavačka županija i Grad Sisak. Sponzori Skupa bili su: Gradski 

muzej Sisak, OTP banka Sisak, Turistička zajednica grada Siska, Čajdžinica 

Dženet i izdavačke kuće Alfa i  Školska knjiga.   

 

 Izvješće podnosi Danijela Kulović 

predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije 

danijela.kulovi@gmail.com 

 

Sisak, 27. svibanj 2016. 
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