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OSNOVNI PODACI 
 
 
 
 

Naziv i sjedište 
Gradska knjižnica i čitaonica Lipik 
Slavonska 47 
34551 Lipik 
 
 
Telefon 034/421-032 
Fax 034/421-032 
e-mail grad.lipik1@po.t-com.hr 
 
 
 
Broj djelatnika:  
Ravnateljica: Jasna Molnar-Kukić,prof. 
Pomoćni knjižničar: Snježana Dolušić 
 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka – 8,00h-18,00h 
 
Knjižnica je za građane tjedno otvorena 50 sati. 
 
U vrijeme korištenja godišnjih odmora, knjižnica može regulirati drugačije 
radno vrijeme, jer su zaposlena samo dva djelatnika. 
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UVOD 
 

 
Polazeći od zakonskih i podzakonskih akata (Statutom Gradske knjižnice i 

čitaonica Lipik i Zakonom o   knjižnicama(NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) , a koji 
reguliraju ovu djelatnost, Gradska  knjižnica i čitaonica Lipik planira u 2017. g.: 

 
obavljati stručne poslove: 
 

 nabavljati knjižnu građu za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel  

 nabavljati multimediju za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel  

  nabavljati igračke i ostala didaktička pomagala za Dječju igraonicu 

 nabavljati periodiku (časopise, novine) za sve uzraste korisnika 

  obrađivati (računalno), zaštićivati i davati na korištenje knjižničnu građu 

  izrađivati biltene, kataloge, bibliografije i dr. informacijska pomagala 

  sudjelovati u izradi skupnih kataloga i baza podataka 

  voditi dokumentaciju o građi i korisnicima 

  razvijati informacijsko-referalnu službu i međuknjižničnu posudbu 

  obaviti godišnji otpis na kraju kalendarske godine, ali i prema potrebi tijekom 
godine 
 

 razvijati program za nabavu građe na slovačkom, češkom, talijanskom, 
francuskom, ukrajinskom, njemačkom i engleskom jeziku, jer Grad Lipik odvija 
dugogodišnju suradnju s nekolicinom gradova s tog govornog područja. 

 povremeno odlaziti na stručna usavršavanja zbog kvalitetnijega rada 

 prezentirati svoj rad na stručnim skupovima od nacionalnoga značaja, koji se 
tiču knjižničarske struke 

 lobirati u zajednici za razvoj Gradske knjižnice i čitaonice 

 pripremati i voditi kulturne večeri, tribine, predavanja…, a za djecu pričaonice, 
glazbene radionice, likovne radionice, filmske projekcije i sl., radionice i 
igraonice za djecu svih uzrasta 

 medijski se oglašavati (radio Daruvar, 034 portal, Pakrački list, Požeška 
kronika, Compas) 

 razvijati suradnju sa ostalim knjižnicama  

 sudjelovati u svim glavnim kulturnim događajima u gradu Lipiku 

 surađivati s odgojno- obrazovnim, kulturnim i informativnim ustanovama, 
gospodarskim i društvenim udrugama, medijima te poticati korištenje 
knjižnične građe i informacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1050
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1051
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1052
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1053
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Naime, pored osnovnih stručnih zadaća koje Knjižnica provodi, ali i planira u 

narednoj kalendarskoj godini, možda je najvažnija ova posljednja. 
Kroz suradnju s odgojno- obrazovnim ustanovama, kulturnim i informativnim 

ustanovama,gospodarskim tvrtkama i društvenim udrugama, medijima, Gradska 
knjižnica i čitaonica otvara se široj javnosti, njezin rad, ali i važnost u društvu se 
prepoznaje kao nešto što je važno za razvoj društva uopće. Time se osiguravaju 
osnovni uvjeti za cijeloživotno učenje, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak 
pojedinca i društvenih skupina stanovnika grada, ali i okolnih naselja. Na taj način 
Knjižnica postaje glavno kulturno, obrazovno i informacijsko središte 
našega grada, a to nam je i glavna misija. 
 

U proteklih nekoliko godina osmislili smo i ostvarili niz aktivnosti, te smo 
zamijetili da smo prepoznati u javnosti, no to još uvijek nije dovoljno. Zamijetili smo i 
pozitivno komentiranje rada Knjižnice te ćemo se truditi i dalje razvijati niz zanimljivih 
aktivnosti kako bismo poticali cijeloživotno obrazovanje te kako bismo bili na usluzi 
svima bez obzira na narodnost, spol, ekonomski status i sl. 

Upravo prezentiranje rada Knjižnice kroz kontinuiranu pozitivnu suradnju s 
udrugama i institucijama Grada i šire, dokaz su ostvarenja našega cilja, koji treba 
stalno razvijati i unaprjeđivati. 

 
 

1. PROSTOR I OPREMA 
 
 

Gradska knjižnica i čitaonica raspolaže sa 130 m2 prostora.  
Preuređenjem je dobila Dječji odjel koji je opremljen novim namještajem i 

građom , te kao takva  odgovara Standardima važećima za knjižničarsku struku. 
Knjižnica je tako dobila  radni prostor za najmlađe korisnike . 

Danas knjižnica raspolaže s 5 računala, a od toga 3 računala su za korisnike, 
s  1fotokopirnim aparatom, s 3 pisača, 1 skenerom, 1 televizorom, 1 dvd playerom  

 
Dovoljno je reći da je Knjižnica tako postala ugodno mjesto za rad, učenje i 

korisno provođenje slobodnoga vremena. 
 

 
2. USTROJSTVO 

 
Svoju djelatnost i funkciju Knjižnica će obavljati kroz sljedeće odjele: 
• Odjel za odrasle 
• Dječji odjel 
• Studijski odjel 
 
 
Odjel za odrasle 
 

Na Odjelu za odrasle odvijat će se sljedeći poslovi: učlanjivanje korisnika 
knjižnice, pružanje informacija o građi u knjižnici, fotokopiranje građe, obavljanje 
međuknjižnične posudbe,upućivanje i obučavanje u samostalnom pronalaženju 
građe, posudba knjižne i neknjižne građe, omogućavanje korištenja zavičajnom i 
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zaštićenom zbirkom, omogućavanje čitanja tiska i drugih stručnih periodičkih 
publikacija, edukacija korisnika za samostalnu upotrebu Metelwin programa, 
omogućavanje samostalne upotrebe računala za vlastite potrebe, računalna obrada 
knjižne i neknjižne građe, selekcija, pročišćavanje i vrjednovanje fonda, 
inventarizacija, signiranje, katalogizacija, klasifikacija i tehnička obrada 
građe, vođenje kartoteke rezervacija, zaštita građe, vođenje brige o svakodnevnom 
smještaju građe na policama, čuvanje, odlaganje i pohranjivanje novina i časopisa,  
vršenje permanentnog otpisa amortizirane građe, savjetodavno sudjelovanje pri 
nabavljanju građe, kontinuirana priprema tematskih  izložaba postavljenih u Galeriji 
Multikulturalnog centra, priprema književnih večeri, tribina, predavanja i sl. 
 
 
Dječji odjel 
 

Na Dječjem odjelu će se obavljati sljedeći poslovi: tehnička obrada građe, 
vođenje kartoteke rezervacija, zaštita građe, vođenje brige o svakodnevnom 
smještaju građe na policama, čuvanje, odlaganje i pohranjivanje novina i časopisa, 
vođenje blagajne, vođenje dnevne,mjesečne i godišnje statistike, vršenje 
permanentnog otpisa amortizirane građe, učlanjivanje 
korisnika knjižnice, pružanje informacija o građi u knjižnici, fotokopiranje građe, 
upućivanje i obučavanje u samostalnom pronalaženju građe, posudba knjižne i 
neknjižne građe,omogućavanje čitanja tiska i drugih stručnih periodičkih publikacija 
interesantnih djeci, upotrebe računala za vlastite potrebe, savjetodavno sudjelovanje 
pri nabavljanju građe, priprema dječjih igraonica i radionica, vođenje istih, priprema i 
vođenje mjesečnih radionica za vrtićku djecu, priprema i postavljanje izložaba na 
Dječjem odjelu i u predvorju Knjižnice, priprema i vođenje kontinuiranih pričaonica, 
likovnih radionica, glazbenih radionica, filmskih projekcija i sl., priprema književnih 
večeri, tribina, predavanja i sl. 
 
Studijski odjel 
 

Zbog nedostatka prostora, Studijski odjel je u sklopu Odjela za odrasle, tako 
da se sve aktivnosti provedene na Odjelu za odrasle , odnose i na Studijski odjel. 

 
 

4.PLAN PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE 
 

Knjižnica redovito prati natječaje i pozive za sufinanciranje redovite djelatnosti 
ustanova i posebnih programa u kulturi. Na osnovu javnih poziva za sufinanciranje u 
2017. godini do sada su prijavljeni programi : 

 
Ministarstvo kulture RH: 
 - program: Nabava knjižne i neknjižne građe -50.000 kn 
 - program: Oprema knjižnice – 30.000 kn 
 - program: Informatizacija knjižnice – 15.000 kn 
- program : Muzejsko-galerijske djelatnosti- 25.000 kn 
 Nije poznato što će od programa biti usvojeno. 
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Tijekom 2016. godine knjižnica će se javljati na sve javne pozive i natječaje za 
sufinanciranje programa ustanova u kulturi. 
 

Program Nabave knjižne i neknjižne građe preduvjet je osnovne djelatnosti 
knjižnice(posudba građe), redovito financiran od strane Ministarstva kulture RH i 
Grada Lipika na koji se odvoji najveći dio sredstava predviđenih za pojedinačne 
programe . 
 
 

Za tu svrhu, kao i svake godine, osigurat će se namjenska sredstva od strane  
Ministarstva kulture RH, osnivača – Grada Lipika, te manjim dijelom iz vlastitih izvora 
financiranja. 
Ministarstvo je u 2016. godini za nabavu građe osiguralo knjižnici iznos od 25.000 kn. 
Za 2017. godinu tražena su sredstva (50.000 kn), ali se još ne zna koliko će se dobiti 
namjenskih sredstava za ovu svrhu.  
Ostatak planiranog iznosa za nabavu knjižnične građe osigurat će se iz vlastitih 
sredstava.  

Prilikom izrade plana nabave vodilo se računa i o trenutnom stanju knjižnog 
fonda, kao i potrebama i zahtjevima korisnika knjižnice, te kriterijima predviđenim 
Standardima za narodne knjižnice RH. 

 
 

3. KNJIŽNIČNI FOND I KORISNICI 
 

Kontinuirani razvoj zbirki i praćenje noviteta na tržištu pretpostavka je kvalitetnog 
funkcioniranja Knjižnice i zadovoljstva potreba naših korisnika. 
    Knjižnica njeguje osobito dobar odnos s dugogodišnjim korisnicima. Za Svjetski 
dan starijih osoba (1. listopada svake kalendarske godine) naše dugogodišnje 
korisnike nagrađujemo besplatnim članstvom, a takve i slične akcije planiramo i u 
budućnosti. 

Kako bismo Knjižnicu otvorili što više našim korisnicima, odlučili smo ih (i 
djecu i odrasle) uključiti u planiranje nabave knjižne i neknjižne građe. Naime, u 
mjesecu veljači 2008.g.otvorili smo na Odjelu za odrasle, tzv. Kutiju želja,  
gdje naši korisnici mogu upisati naziv knjižne i neknjižne građe koju žele da 
Knjižnica posjeduje. Takav oblik suradnje s našim korisnicima nastavit će se i u 2017. 
g. 

Osim toga, naši korisnici često i rado donose knjižnu i neknjižnu građu iz 
svojih kućnih biblioteka te ćemo i u 2017. g. nastaviti s takvim načinom nabave 
knjižnične građe. 

Knjižnu građu zaštitit ćemo prema pravilima Pravilnika o zaštiti građe. 
U 2007.g. počeli smo s prikupljanjem građe za Zavičajnu zbirku, a tako ćemo 
nastaviti i u 2017. g. 

Pokušat ćemo korisnike što više uključiti u rad Knjižnice i to kroz razne akcije i 
događanja: 

  pet najvjernijih starijih korisnika dobit će besplatno članstvo za narednu 
godinu 

  provodit ćemo akcije besplatnog članstva i zaboravljanja zakasnine u Mjesecu 
hrvatske knjige i na Dan dječje knjige 
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 darovateljima knjižne i neknjižne građe dati besplatno članstvo 

 za tombolu „Maskenbal“poklonit ćemo 10 sati besplatnog interneta i 5 
besplatnih članarina  

 turistima ili posjetiteljima Specijalne bolnice za rehabilitaciju Lipik te drugih  
korištenja usluga Knjižnice po sniženoj cijeni u vidu jednokratnog učlanjenja od 20,00 
kn na dva mjeseca 

 svima koji će se istaknuti i pomoći u radu Knjižnice poklonit ćemo besplatno 
članstvo i uključiti ih u rad u tzv. inicijativu Prijatelji Knjižnice. 

U 2017. g. svoje korisnike obavještavati ćemo o aktivnostima u Knjižnici putem 
medija i nekoliko punktova u gradu , te putem web stranica Grada Lipika, web 
stranice knjižnice i facebook profila knjižnice. 

Osim toga Knjižnica je svoje aktivnosti prezentirala i na panoima ispred samoga 
ulaza u zgradu, ali i u predvorju zgrade pa s tom aktivnošću nastavljamo i u 2017. g. 

 
 
Knjižnica ima 762 registriranih članova, od kojih je aktivno 282. 
Broj nabavljenih naslova u knjižnici, 2017. planira se povećati s 420 na 450 , a taj 

broj se odnosi na popunjavanje dječje literature, što će rezultirati i većim brojem 
djece. Kako je demografska slika u cijeloj Hrvatskoj vrlo loša, broj povećanja 
korisnika na dječjem odjelu neće znatno rasti. Planira se da će ta brojka biti 100 
korisnika. 

 
U 2016. godini, Knjižnica je dobila 36 novih članova, što je pokazatelj da je interes 

za čitanjem povećan, utoliko što je povećan i broja aktivnih za 45. 
 
 

4. KULTURNA DOGAĐANJA 
 
 

Knjižnica je prema Standardima za narodne knjižnice dužna kontinuirano 
priređivati i kulturne manifestacije pa prema tome, jednom ili dva puta mjesečno 
upriličit ćemo izložbu,književni susret, tribinu, predavanje na aktualnu temu, 
predstavu, filmsku projekciju i tome slično. 
          Obilježavat ćemo značajne datume i obljetnice, a posebno ćemo sudjelovati u 
svim značajnim manifestacijama grada,  kako bismo pokazali naš rad i pridobili nove 
potencijalne korisnike, ali i donatore. 
 Organiziranjem tematskih književnih večeri, popularizira se književnost i potiče 
ljude na čitanje, promišljanje o pročitanom , te stvaranje. 
 Kako se iz godine u godinu broj članova i posjetitelja Knjižnice povećava, tako se za 
2017. godinu planira povećati i broj programa, a samim tim i broj posjetitelja. U 2017. 
godini planirano je 28 događanja s 650 posjetitelja. 
 
Obilježavanje planiramo po mjesecima: 
 

  Siječanj 
-Prigodna izložba u Galeriji Multikulturalnog centra – 

- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili književna večer. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: natjecanje u društvenim igrama  
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-  u vrijeme zimskih praznika filmske projekcije 
-  u vrijeme zimskih praznika radionica: izrada maski za maskenbal 
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 

Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 
mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
 
 

  Veljača 
- Prigodna izložba maski u predvorju Knjižnice. 
- Promocija knjige Njegovana Stareka 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Prigodna izložba povodom Valentinova u predvorju Knjižnice. 
- Povodom Valentinova Večer ljubavne poezije ili književna večer(Štefica 

Vanjek ) 
- Tjedan psihologije u suradnji sa psiholozima s područja Pakraca i Lipika, te 

večer psihologije s gošćom Ljubicom Uvodić- Vranić. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: izrada maski za maskenbal ili izrada prigodnih ljubavnih 

čestitki 
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Organizirani dolazak djece  vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
 
 

  Ožujak 
 
 

- Izložba Matije Grgurevića 
- Obilježavanje 10 godina rada knjižnice 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige  
- Izbor Najčitatelj za 2016.g. – svečano proglašenje uz prigodne darove  
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Ženski tjedan u vrijeme obilježavanja 8. Ožujka 
- Dječji odjel: eko radionica: proljeće/dolazi nam Uskrs 
- igraonica: Baby Fitness za djecu – voditeljice fizioterapeuti Sp. Bolnice Lipik 
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Noć s Andersenom  
- Izložba nakita 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
 

  Travanj 
 

- Prigodna izložba pisanica u predvorju Knjižnice. 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige. 
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- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: Dan planeta Zemlje 
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- akcija: (Međunarodni dan dječje knjige), besplatno članstvo za 

djecu od 0 do 15 godina i zaboravljanje zakasnine 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
 

 Svibanj 
 

- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice. 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Knjižnica na otvorenom, prezentiranje rada Knjižnice na trgu ili u parku 
- Obilježavanje Europskog tjedna. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: određena prigodna tema- npr. Majčin dan ili Dan obitelji 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
 

  Lipanj 
 

- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice. 
- Sudjelovanje na manifestaciji „Lipanj u Lipiku“ 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: određena prigodna tema- npr. U susret ljetu 

igraonica: Fitness u lipičkom parku 
- tematska izložba u staklenom panou 
- sudjelovanje na manifestaciji Lipanj u Lipiku 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 

Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 
mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
 

  Srpanj 
 

- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice. 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Knjižnica pod suncobranima na glavnom gradskom trgu ili prostoru iza 

Knjižnice. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- akcija Budi in – budi u knjižnici 
- Dječji odjel: radionica: Ljeto u Gradskoj knjižnici 
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
 
 

  Kolovoz 
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- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice. 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Knjižnica pod suncobranima na glavnom gradskom trgu ili prostoru iza 

Knjižnice. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Akcija Budi in – budi u knjižnici 
- Dječji odjel: radionica: Ljeto u knjižnici  
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- kreativna dječja radionica u radnom tjednu 

 

  Rujan 
 

- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice - Međunarodni dan pismenosti. 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: Međunarodni dan pismenosti 
- izložba slikovnica i knjiga za poticanje čitanja povodom Međunarodnog dana 

pismenosti  
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
- Organizirani dolazak učenika osnovnih i srednjih škola na upoznavanje rada 

knjižnice povodom Međunarodnog dana pismenosti. 
- Likovna kolonija „Lipiku s ljubavlju“ 

 

  Listopad 
 

- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice – Dani kruha. 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige. 
- Početak manifestacije Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.). 

Predavanje za učenike osnovnih škola – Kako napisati referat-  
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: Dani kruha i Mjesec hrvatske knjige 

tematska izložba povodom Dana grada 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Predavanje u vrtićima na roditeljskim sastancima ili u prostoru Dječjeg odjela 

„Čitajmo im od najranije dobi“. 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
Organizirani dolazak učenika osnovnih i srednjih škola na upoznavanje rada knjižnice 
povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige. 
 
 

 Studeni 
 

- Prigodna izložba u predvorju Knjižnice – Pad Vukovara, Martinje. 
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- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige. 
- Završetak manifestacije Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.). 
- Odlazak djelatnika na Interliber. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: Mjesec hrvatske knjige 

            igraonica: Roditelji i bebe (za djecu od 0 do 3 g.) 
- tematska izložba u staklenom panou 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
- Spavanje u knjižnici- organizirana akcija započeta u 2013. Godini 
- Akcije: besplatan upisi i zaboravljanja zakasnine 

 

  Prosinac 
- Prigodna izložba povodom Oslobođenja grada Lipika U Galeriji 

Multikulturalnog centra 
- Obavijesti u predvorju Knjižnice o novitetima. 
- Predavanje na određenu temu ili promocija knjige. 
- Sv. Nikola u Knjižnici (volonter Knjižnice obučen u Sv. Nikolu i dijeli bombone 

našim malim korisnicima). 
- Kreativne radionice za odrasle korisnike, suradnja i s Dnevnim boravkom. 
- Akcija prikupljanja školskog pribora za djecu slabijeg imovnog stanja. 
- Odjel za odrasle i Studijski odjel: izrada biltena prinova 
- Dječji odjel: radionica: Ususret Božiću 
- tematska izložba u staklenom panou 
- Izložba fotografija „Šuma okom šumara“ 
- Izložba „Uređenje blagdanskoga stola“ 
- izrada biltena prinova za Dječji odjel 
- Organizirani dolazak djece iz vrtića na kreativnu radionicu jednom 

mjesečno, voditeljica - knjižničarka zaposlena na Dječjem odjelu. 
- Nastavit ćemo suradnju s udrugama i ustanovama ,odgojnoobrazovnim 

ustanovama (vrtićima i školama), kulturnim ustanovama (Muzej Pakrac, Knjižnice 
Novska, Knjižnice, Pakrac, Knjižnice Daruvar) ,gospodarstvenicima (potencijalni 
donatori),medijima ( Pakrački list,034 portal, HTV, radio Požega 
i svima onima koji se žele uključiti u rad Knjižnice,a nadamo se da ćemo kao i do 
sada biti uspješni u toj suradnji. 
 
 
Klasa: 612-04/15-01/01 
Urbroj: 2162/05-16-01 
U Lipiku,09.studeni 2016. g.        
        RAVNATELJICA 
       Jasna Molnar-Kukić, prof. 
 


