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I. UVOD 

Narodna knjižnica i čitaonica Majur (u daljnjem tekstu: Knjižnica) zasniva svoj 
program rada na Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19) i 
Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 
58/99).  

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Općina Majur na temelju Rješenja Ministarstva kulture, 
KLASA: 612-04/04-01-260, URBROJ: 532-03-3/10-04-06 od 16. prosinca 2004. 
godine. 

 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Majur jedina je kulturna ustanova na području 
općine Majur.  

Knjižnica obavlja djelatnosti koje obuhvaćaju: 

 nabavu knjižnične građe, 

 stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, 

 izradu informacijskih pomagala, 

 omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, 

 osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija, 

 pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih 
pomagala i izvora, 

 vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima te o poslovanju, 

 organiziranje predavanja, izložbi, likovnih radionica, pričaonica i drugih 
kulturno-edukativnih aktivnosti. 

 

 

II. DJELATNICI 

Knjižnica ima zaposlene tri djelatnice. 

Knjižničarske poslove u Knjižnici obavlja diplomirana 
knjižničarka Suzana Tumurad zaposlena na puno radno 
vrijeme, koja ujedno vrši funkciju ravnateljice. 

Upravno-tehničko osoblje zaposleno u Knjižnici čine 
računovodstvena referentica Tihana Gavrić i čistačica 
Mihaela Grubić, obje zaposlene na puno radno vrijeme. 
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III. PROSTOR 

Knjižnica je smještena u prizemlju općinske zgrade na adresi Sv. Mihovila 2, u centru 
naselja Majur.  

Knjižnica djeluje na prostoru od 113 m² ukupne površine. 

Djelatnost Knjižnice odvija se kroz Odjel za odrasle, Tinejdžerski odjel, Dječji odjel i 
Multimedijalni odjel. Knjižnica ima prostor za studijski rad i čitaonicu dnevnog, 
tjednog i mjesečnog tiska, čitaonicu za mlade, multimedijalni odjel opremljen s 4 
računala Playstation konzolom te igraonicu opremljenju raznim didaktičkim 
igračkama i društvenim igrama. 

 

Kulturno-informativni centar 

Nakon izrade projektne dokumentacije za izgradnju Kulturno-
informativnog centra u čijem sastavu će biti i novi prostor 
knjižnice, tijekom 2020. godine Općina Majur planira tražiti 
izvore za financiranje izgradnje i opremanja Kultuno-
informativnog centra. 

 

 

 

Uređenje i opremanje prostora 

U 2020. godini planira se nabava novog  multifunkcijskog 
printera (printer-skener-kopirka). Nabava se planira 
financirati sredstvima Sisačko-moslavačke županije u 
iznosu od 2.000,00 kuna. 

 

 

IV. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 

Sufinanciranje Ministarstva kulture i Sisačko-moslavačke županije 

Knjižnica je prijavila 2 programa na natječaj 
Ministarstva kulture čija je provedba planirana 
tijekom 2020. godine. Programi uključuju financiranje 
nabave knjižnične građe i gostovanje kazališnih 
predstava. Ukupan iznos traženih sredstava je 
65.000,00 kuna. 

Tijekom 2020. godine planiramo se javiti i na natječaj 
Sisačko-moslavačke županije za financiranje 
programa u kulturi. Planiramo prijaviti program 
kazališnog gostovanja s iznosom od 4.000,00 kuna i 
program organiziranja kreativne radionice s iznosom 
od 3.000,00 kuna. 
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V. KULTURNO-EDUKATIVNA DJELATNOST 

Knjižnica će tijekom 2020. godine organizirati brojne aktivnosti: pričaonice i igraonice 
za djecu, likovne radionice za djecu i odrasle, izložbe, predstavljanja i promocije 
književnih djela, kazališne predstave, izložbe novih naslova knjižnične građe i drugo. 

Sve aktivnosti su namijenjene korisnicima Knjižnice, mještanima općine Majur i 
drugima. 

Knjižnica se obavezno uključuje u organiziranje i obilježavanje Dana Općine Majur, 
Blagdana svetog Mihovila, Mjeseca hrvatske knjige, komemorativnog skupa u 
Kostrićima, Blagdana svetog Nikole i drugih događanja na području Općine Majur. 

 

Mjesec hrvatske knjige 

Od 15. listopada do 15. studenog 2020. 
godine u svim knjižnicama diljem Hrvatske 
obilježava se Mjesec hrvatske knjige. Ovom 
manifestacijom pokušava se skrenuti pažnja 
javnosti na bogatstvo knjige i ljepotu čitanja. 

Uz bogati program obilježavanja ove 
manifestacije (likovne radionice, kazališne 
predstave, izložbe i drugo), Knjižnica će, kao i 

svih godina dosada, osigurati svim korisinicima Knjižnice besplatno korištenje 
Interneta i vraćanje knjižnične građe bez naplaćivanja zakasnine.  

                                                

Advent u knjižnici 

U 2020. godini organizirat će se manifestacija 
pod nazivom „Advent u knjižnici“. 

U preblagdanskom razdoblju adventa 
organizirat će se razne aktivnosti za korisnike 
Knjižnice i mještane općine kao što su: 
prigodan program povodom blagdana svetog 
Nikole (kazališna predstava i slično), prodajne 
izložbe božićnih ukrasa i dekoracija koje su 
izradili amaterski umjetnici s područja općine i 
šire, kreativne radionice izrade božićnih 

ukrasa i dekoracija za djecu, mlade i odrasle, projekcije božićnih animiranih i igranih 
filmova i drugo. 
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VI. FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE MAJUR 

 

Financijski plan Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 
2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu vidljiv je 
u Proračunu Općine Majur za 2020. godinu zajedno s 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

 

 

 

URBROJ: 2176-133-19-84 
Majur, 20. studenog 2019. godine 
               Ravnateljica 
       Narodne knjižnice i čitaonice Majur 

 

            Suzana Tumurad, dipl.knjiž. 


