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1.  Općenito o ustanovi 

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TISNO 
22240 T i s n o 
Uska ulica 1 
OIB: 93030410066 
022/438-277 
098/1958-055 
info@nkc-tisno.hr 
ravnateljica@nkc-tisno.hr 
http://nkc-tisno.hr/ 

 

 

Narodna  knjižnica i čitaonica Tisno svoj rad i djelatnost određuje prema Zakonu o 

knjižnicama i Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.  

Na usluzi je svim korisnicima i članovima najmanje 50 sati tjedno. 

 

 

1.1 Misija  

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno temelji se na nastojanju njezina osnivača i 

djelatnika da se na potrebe i zahtjeve stanovnika Općine Tisno i njihovih gostiju odgovara 

odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje i uporaba knjižničnih 

usluga, te pridonosi obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i zajednice 

u cjelini.  

 

1.2 Vizija 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno želi stvoriti mogućnost svim stanovnicima općine i 

njihovim gostima da čitaju, uče, saznaju, budu obaviješteni, da jačaju svoje osobne kulturne, 

duhovne i demokratske potencijale, da upoznaju i koriste dobrobiti novih informacijskih 

tehnologija, da kreativno, kvalitetno i slobodno provode svoje vrijeme i to bez obzira na 

njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru ili rasu. Posebno ističemo i potičemo rad s 

djecom i mladeži kroz aktivnosti u dječjem odjelu i dječjoj igraonici kao zalog budućih 

naraštaja svestrano obrazovanih i kulturnih ljudi koji će jednog dana raditi na dobrobit naše 

općine i šire zajednice.  

 

1.3 Ciljevi 

 

  PODIZANJE POSTOJEĆE RAZINE U OBAVLJANJU TEMELJNIH DJELATNOSTI I USLUGA radi 

zadovoljavanja kulturnih, informacijskih, obrazovnih i rekreacijskih potreba stanovnika i gostiju  

bez obzira na dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim 

oblicima i  pomoću najnovijih tehnologija.  

 

 POSTIZANJE VEĆE PREPOZNATLJIVOSTI INSTITUCIJE U OPĆOJ JAVNOSTI I 

UČVRŠĆIVANJE POSTOJEĆE SLIKE O INKLUZIVNOJ KNJIŽNICI kao: 

mailto:info@nkc-tisno.hr
mailto:ravnateljica@nkc-tisno.hr
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  - mjestu susreta otvorenom i namijenjenom svima 

  - mostu koji povezuje pojedince, udruge, ustanove, tijela lokalne uprave i samouprave 

- mostu koji povezuje kulturu i obrazovanje 

- mostu koji povezuje različite kulture i doprinosi većoj kvaliteti života u lokalnoj zajednici.   

 

POSEBNI CILJEVI 

- poticanje čitanja i pismenosti na tradicionalnim i suvremenim medijima;  

- poticanje  cjeloživotnog učenja djece, mladih i odraslih;   

- poticanje i populariziranje korištenja suvremene informacijsko-komunikacijske 

tehnologije;   

- podupiranje socijalne inkluzije ranjivih skupina građana;  

 

1.4 Aktivnosti 

Aktivnosti vezane uz kulturu, obrazovanje, informiranje i razonodu koje Knjižnica 

poduzima u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva jezgra su usluga i službi Knjižnice:  

- nabavljanje, stručno obrađivanje, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje knjiga i druge 

knjižnične građe;  

- oblikovanje konvencionalnih i virtualnih knjižničnih zbirki i usluga;   

-  razvijanje programa, projekata i akcija za poticanje čitanja i pismenosti;   

-  razvijanje usluga prema potrebama korisnika: djece, mladih i odraslih;  

-  razvijanje usluga za osobe s posebnim potrebama;  

- informiranje i populariziranje konvencionalnih i digitalnih izvora znanja i knjižnične 

djelatnosti;  

- vrednovanje knjižničnih usluga s ciljem kontinuiranog provjeravanja informiranosti 

korisnika o vrstama ponuđenih usluga te zadovoljstva njihovom kvalitetom;  

- razvijanje i širenje županijske knjižnične mreže;  

- stalno obrazovanje knjižničara i korisnika;  

- osiguravanje urednih i dobro održavanih prostora, udobne i funkcionalne opreme;  

- otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici u skladu s mogućnostima; 

- korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe lokalne zajednice.  

 

 

 

 

1.5 Organizacijska struktura 
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Smanjenjem prostora svi odjeli su smješteni u isti prostor što uvelike otežava rad. 

- Odjel za djecu i mlade 

- Odjel za odrasle 

- Čitaonica 

- Igraonica s čitaonicom za najmlađe 

- Ravnateljstvo 

 

Poslove  rukovođenja  i  upravljanja  radom  ustanove  obavlja  ravnateljica  Silvija Ćurić. 

 

 

2.  OSVRT NA POSLOVANJE U 2017. GODINI 

 

2.1  Osnovni podaci 

 1. Zaposlenici: 

U Knjižnici su zaposlene dvije djelatnice. Ravnateljica na određeno vrijeme  i knjižničarka 

na neodređeno vrijeme. 

Posebno treba naglasiti nesebičnu pomoć naših volontera pri organizaciji raznih 

aktivnosti. 

 

2.2  Prostor i oprema  

Knjižnica se nalazi u zgradi Općine Tisno (prizemlje Palače Katunarić), a prostirala se na 

150 m² (140 m² namijenjeno korisnicima) temeljem Odluke i Odluke o izmjeni i dopuni OT o 

davanju na korištenje (KLASA:940-01/16-26.V/14 URBROJ:2182/05-01/16-26/V/14) prostor se  

smanjio na 78 m². 

Stoga je smanjen prostor čitaonice i broj sjedećih mjesta za korisnike sa 20 mjesta na 8 

mjesta, a knjižni fond je ostao raspoređen na 194 metra polica u otvorenom pristupu. 

 

 4 računala (2 za zaposlenike i 2 za korisnike) 

 2 pisača  

 1 skener 

 1 projektor i platno (smješteno u spremištu zbog nedostatka prostora) 

 Program za stručnu obradu i posudbu knjižne građe – Zaki 

 

2.3  Radno vrijeme 

Od otvaranja Knjižnica nastoji radno vrijeme prilagoditi potrebama korisnika, ali i obujmu 

aktivnosti i događanja na više lokacija (Kulturno-pastoralni Baganelovica, Dubrava, Osnovna 

škola Vjekoslava Kaleba, dječji vrtići i Dom za starije i nemoćne Tisno). S obzirom na to, Knjižnica 

je obavezno otvorena subotom, a nerijetko su događanja i nedjeljom ili u večernjim satima, 

nakon kraja radnog vremena. 

U listopadu 2016. donesena je Odluka o promjeni radnog vremena što je olakšalo organizaciju 

rada, događanja i književnih aktivnosti, ali i smanjilo nepotrebne promjene radnog vremena za 

vrijeme korištenja godišnjih odmora. Sadašnje radno vrijeme Knjižnice je: 



 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice i čitaonice Tisno 

 
 

5 
 

 

  Ponedjeljak:      08:00-14:00 sati 

Utorak:    08:00-14:00 sati 

Srijeda:    14:00-20:00 sati 

Četvrtak:    14:00-20:00 sati 

Petak:    08:00-14:00 sati 

Subota:   08:00-12:00 sati 

 

U posebnim okolnostima ravnateljica može odrediti drugo radno vrijeme. 

 

 

2.4 Članovi 

Knjižnica nudi mogućnost godišnjeg i tromjesečnog članstva (za turiste i osobe koje povremeno 

borave u Tisnome): 

 zaposleni:  100 kuna (12 mjeseci), 40 kuna (tri mjeseca) turistička (15.6. – 15.09.) 

 predškolci,  učenici, studenti, umirovljenici, branitelji, invalidi i nezaposleni: 

besplatno (uz obvezno predočenje dokaza o statusu) 

Ukupan broj  članova 31.12.2017.  je 314. 

 

Prilog 1. 

Statistika članstva 2017. godina   
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2.5 Knjižnični fond 

 

 ukupno 4100 naslova (4429 svezaka) u vrijednosti od 484.239,93 kuna ( plaćeno 

303.482,10 kn) 

 

 Kupnja u 2017. godini: 

Sredstva Ministarstva kulture   - 23.090,95 

Sredstva osnivača             - 55.009,50 

UKUPNO         - 78.100,45 

 

 

2016. godina ukupno - 75.747,44 
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Prilog 2. 

 Financijsko izvješće za nabavu knjižne i neknjižne građe za 2017. godinu  
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2.6 Usluge, aktivnosti i programi 

Osnovna je zadaća Knjižnice, prema Zakonu o knjižnicama, zadovoljiti obrazovne, kulturne i 

informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja te promicati čitanje i druge 

kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnog kulturnog života zajednice.  

Stoga Knjižnica pruža informacijsko-referalne usluge, usluge posudbe, rezervacije. Korisnici imaju 

mogućnost pristupa internetu, kao i korištenje čitaonice. 

U protekloj godini Knjižnica je osmislila i organizirala različite aktivnosti i događanja: izložbe, 

predavanja, okrugle stolove, koncerte, večeri poezije, Bajkaonice, dječje predstave,  projekcije 

filmova, više kreativnih i likovnih radionica za djecu i odrasle, obilježila niz značajnih datuma i 

manifestacija.  

 

BROJ DOGAĐANJA UKUPNO 106 

BROJ POSJETITELJA UKUPNO  3350 

ZA ODRASLE ZA DJECU 

Broj događanja Broj posjeta Broj događanja Broj posjeta 

34 2200 72 1150 

 

 

Novina u 2017. godini je program za bebe i djecu do 3 godine starosti uz prisutnost roditelja pod 

nazivom “Bebe u knjižnici”. Na druženjima bebe i djeca rane dobi mogu se slobodno kretati, birati 

igračke, listati slikovnice uz pomoć roditelja, crtati, sudjelovati u prigodnim programima u skladu 

s njihovim mogućnostima 
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Od otvaranja Kulturno pastoralnog centra Baganelovica u Jezerima, Knjižnica je nositelj svih 

događanja i aktivnosti i u tom prostoru. Prostor Baganelovice mogu koristiti i svi ostali 

zainteresirani ukoliko neće ometati rad djelatnika Knjižnice.  

Od brojnih događanja u prostoru Baganelovce, svakako se treba istaknuti izložba Vaska Lipovca 

koju je u mjesec dana posjetilo više od 1300 posjetitelja.

3. 

 Financijski izvještaj 

PRIHODI UKUPNO:         614.109,00 
RASHODI UKUPNO:         492.708,00 
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU:              7.333,00 
 
PRIHODI: 

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju u 2017. godini iznose 

614.109,00 

U 2017. godini Narodna knjižnica i čitaonica Tisno je ostvarila prihode: 

- od strane Općine Tisno za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 

doznačeni su prihodi u iznosu od 445.951,00 kn  

- od strane Ministarstva kulture 37.000,00 

za kupnju knjižne građe  doznačeni su prihodi u iznosu od 23.000,00 kn  

za organizaciju kulturnih događanja – 14.000,00 kn 

- od strane Šibensko-kninske županije – 3.000,00 kn 

- ukupni vlastiti prihodi (upisnine i zakasnine) u 2016. godini iznosili su 6.733,50 kn  

 

RASHODI: 

Ukupni rashodi poslovanja u 2017. godini iznose 492.708,00.  

Rashodi za zaposlene iznosili  su 241.075,00 kn.  

- Ukupni materijalni rashodi iznosili su 247.359,00 kn, od toga je za naknade troškova 
zaposlenih utrošeno 17.204,00 kn.  

- Za materijal i energiju utrošeno je 15.143,00 kn. 
- Rashodi za usluge iznosili su 173.946,00  što je ujedno i najveće povećanje zbog 

povećanog broja kvalitetnih događanja (izložbe i koncerti) povećanje od 86% u odnosu 
na prošlu godinu.  

- Ostali nespomenuti troškovi su iznosili 15.518,00 kn 
- Financijski rashodi iznosili su 4.274,00 kn  
- Rashodi za uredsku opremu  iznosili su 17.204,00  

- Rashodi za knjige u knjižnici iznosili su 78.100,45. Od toga je 23.000 kn od sredstava MK 

( pomoć iz drugih proračuna) 
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4. Neriješeni problemi 
 

Jedan od većih problema mogla bi biti i vlaga koja je vidljiva na zidovima.¹ 
Dodatni problem nastao je smanjenjem prostora i nezavršenim radovima u prvoj fazi 

preuređenja knjižnice. (mokri čvor).  Potrebno je naglasiti da smanjenje prostora nije utjecalo na 
broj događanja. 
 
5. Zaključak 
 

Ovogodišnje izvješće, kao i do sad, samo je pokušaj da se korisnicima, osnivaču i drugima 
zainteresiranima prenese dio onoga što je obilježilo treću godinu ponovnog rada Narodne 
knjižnice i čitaonice Tisno. Ono je pokazatelj poreznim obveznicima da dio njihovog novca nije 
uzaludno potrošen i ujedno poziv da u narednom razdoblju iskoriste djelovanje Knjižnice, posjete 
događanja, posude knjigu, predlože knjige za nabavu ili organizaciju nove aktivnosti. Trudimo se 
nabaviti građu koju korisnici trebaju i traže, ponuditi prostor za druženje, sastanke, predavanja i 
slično. Otvoreni smo za suradnju i pomoć. 
 
Uvjereni smo da je Knjižnica svojim radom i aktivnostima u 2017. godini doprinijela većoj kvaliteti 
života u lokalnoj zajednici s fokusom na poticanje čitanja i pismenosti na tradicionalnim i 
suvremenim medijima,  cjeloživotnom učenju djece, mladih i odraslih korištenjem suvremene 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, socijalnoj inkluziji ranjivih skupina građana i stvaranju 
adekvatnih prostornih i kadrovskih preduvjeta za društveno-komunikacijski višeslojnu knjižnicu 
21. stoljeća. Sve to rezultiralo je i Priznanjem Općine Tisno za veliki doprinos u javnom i 
kulturnom životu te za poseban rad s mladima. 
 
Sredstva iz Proračuna, sredstva od naplate članarine i ostali prihodi trošili su se racionalno i 
svrsishodno za poboljšanje usluga, knjižničnog fonda i unaprjeđivanje samog rada. 
 

1 
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe. URL:  

www.hkdrustvo.hr/datoteke/144/vbh/God.48(2005),br.1 

(2014-1-29) 

 
         
Tisno, veljača 2017. 
URbroj: 38/17         Ravnateljica 
           Silvija  Ćurić 
 

 
  

http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/144/vbh/God.48(2005),br.1
http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/144/vbh/God.48(2005),br.1
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POSEBAN PRILOG FIOTODOKUMENTACIJA DOGAĐANJA 
IZLOŽBE   
 

 
 

HUMANITARNE AKCIJE 

  



Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice i čitaonice Tisno 

 

16 
 

KVIZOVI

 

  
DAN EUROPSKIH JEZIKA 
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OBILJEŽAVANJE AUTIZMA 

 

 

ADVENTSKA DOGAĐANJA 
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NOĆ KNJIGE 

 

KAZALIŠNE PREDSTAVE  
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RADIONICE ZA VELIKE I MALE
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