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UVOD 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno ispunjava temeljne postulate IFLA-inih 

Smjernica za narodne knjižnice. Svim korisnicima osigurava pristup znanju i 

informacijama, cjeloživotnom učenju kroz razne izvore. Suradnjom sa sredstvima 

javnog priopćavanja i putem internetske stranice knjižnica redovito izvještava 

svoje korisnike i lokalnu zajednicu o svojim programima i aktivnostima.  

Dokument „Strategija razvoja Narodne knjižnice i čitaonice Tisno“ temelj je plana 

i programa knjižnice za razdoblje 2016.-2018. godinu. Dokumentom se želi 

zadržati postignuta razina poslovanja knjižničnih sadržaja, ali i stremljenje prema 

kontinuiranom razvoju.  

 

PRIPREMA PLANIRANJA 

Strateški plan Narodne knjižnice i čitaonice Tisno nastao je uvjetovanjem 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Za javljanje na Poziv Ministarstva 

kulture za predlaganje programa za javne potrebe za 2016. godinu knjižnice 

moraju priložiti i strateški plan ustanove. 

Na radu strateškog plana Narodne knjižnice i čitaonice Tisno radile su:  

Silvija Ćurić- ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Tisno i Mirela Klarin 

Petrina – knjižničarka Narodne knjižnice i čitaonice Tisno.  

 

Približiti svijet kulture, znanja i informacija svim stanovnicima i posjetiteljima 

naše općine, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno 

utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje i korištenje knjižničnih službi i 

usluga, pridonositi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i 

bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i mjesne zajednice poslanje je 

Narodne knjižnice i čitaonice Tisno. 

Strateško planiranje Narodne knjižnice i čitaonice Tisno stremi jednom 

kontinuiranom razvoju u kojem je prva interesna sfera pojačano poticanje knjiga 

i čitanja od najranije dobi te jačanje čitateljskih navika korisnika svih dobnih 

skupina. 

 



 
 

    Silvija Ćurić, ravnateljica 

 

MISIJA I VIZIJA KNJIŽNICE 

 

Narodna knjižnica i čitaonica je samostalna kulturna javna ustanova čiji je osnivač 

Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno, OIB: 00699288369. 

Izgradnja knjižničnog fonda temeljna je djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice 

Tisno za koju je potrebno sustavno planiranje i nadograđivanje nabavne politike, 

uzimajući u obzir korisničke potrebe. 

Nabava knjižne i neknjižne građe dinamičan je i kontinuirani proces koji se 

određuje prvenstveno kroz proračun i priljev sredstva koje knjižnica dobiva za 

nabavu. 

U razdoblju od 2016. – 2018. Knjižnica planira vršiti nabavu knjižne građe prema 

važećim standardima RH. U skladu sa Standardima za narodne knjižnice u 

Republici Hrvatskoj (NN 58/59) struktura kupljene knjižne građe planirana je u 

slijedećim omjerima: 

- Novih naslova beletristike za odrasle (50%) 

- Novih naslova ( ili dodatnog broja primjeraka) lektire za osnovnu i 

srednju školu, slikovnice, beletristika za djecu i mlade (50%) 

- Popularno-znanstvenih naslova (20%) 

- Referentne građe  (10%) 

- Neknjižne građe  (30%) 

- Periodike za djecu i odrasle 

Osim ove temeljne djelatnosti Knjižnica u skladu sa zakonima struke želi pružiti 

raznovrsne kulturne sadržaje i osigurati njihovu visoku razinu. Ova vrsta 

djelatnosti je nužna da bi knjižnica bila  „živi organizam“   u sredini u kojoj postoji. 

Knjižnica organizira kreativne radionice za djecu i odrasle, književne večeri, 

izložbe, bajkaonice, predavanja, predstave za djecu, učenje stranih jezika. 

Navedene aktivnosti organiziraju se u pravilu kroz suradnju s vanjskim stručnim 

suradnicima i volonterima.  U narednom razdoblju Knjižnica želi pružiti nove 

kulturne sadržaje kao što su: kvizovi, čitateljski klub, književne susrete s 

popularnim književnicima čija se djela rado čitaju, zatim dovoditi goste koji će 

održavati predavanja o aktualnim temama, javne tribine i dr. 
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Djelatnicama Narodne knjižnice i čitaonice Tisno želja je da se korisnici i 

posjetitelji knjižnice osjećaju ugodno i opušteno, da Knjižnica bude mjesto 

susretanja i druženja na kreativnim radionicama i tribinama na kojima će usvajati 

znanja i pokazati svoja znanja za kvalitetniji život u svome lokalnome okruženju. 

OPĆI CILJEVI 

 

 Osiguranje pristupa za sve stanovnike knjižničnoj građi i raznolikim 

knjižničnim uslugama i programima 

 Razvijati informacijsku i kulturnu ulogu za sve korisničke skupine 

 Da knjižnica postane središnje mjesto za provođenje slobodnog 

vremena djece i mladih 

 Pojačano poticanje knjige i čitanja od najranije dobi te jačanje 

čitateljskih navika korisnika svih dobnih skupina 

 Razvijanje e-knjižničnih usluga te kroz informiranje i educiranje 

poticanje sugrađana za njihovo korištenje 

 Zadovoljiti potrebe školske djece i mladih 

 Kontinuiran razvoj knjižnog fonda s obzirom na informacijske, 

obrazovne, kulturne potrebe lokalne zajednice 

 Suradnja  sa drugim ustanovama sa ciljem postizanja raznovrsnijeg 

programa za korisnike. 

 5 posjeta tijekom godine Domu za starije i nemoćne u Tisnome te 5 

različitih aktivnosti za ovu skupinu. Usluge biblioterapije, prikazivanje 

igrokaza, pjesnička večer, posjet djece školske dobi i druženje mladih 

s korisnicima. 

 Aktivno uključivanje korisnika 

 

Ostvarenje navedenih ciljeva prvenstveno će ovisiti o njihovu prepoznavanju kao 

kulturnih i društvenih vrijednosti i uvrštavanju u proračun osnivača, Šibensko-

kninske županije i Ministarstva kulture R.H. 
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POSEBNI CILJEVI 

 

Uvođenjem novih sadržaja, usavršavanjem već postojećih usluga i većom 

promocijom u medijima povećati broj korisnika 

S obzirom da se Narodna knjižnica i čitaonica Tisno nalazi u sredini koju posjećuje 

velik broj turista u strateškom planu planiraju se tijekom turističke sezone 

kulturne aktivnosti i usluge za njih i njihovo sudjelovanje u aktivnostima. Uz 

aktivnosti planirana je i nabava knjižne građe na stranim jezicima. 

 

Značenje Zavičajne zbirke za korisnike u obrazovnom i kulturološkom smislu je 

vrlo veliko. Knjižnica će nastavljati obogaćivati i promovirati njeno korištenje i 

upoznavanje. 

 

Omogućiti dostupnost informacija i usluga i u najudaljenijim mjestima 

uspostavom službe „Knjižnica u mom mistu“, kao i omogućiti terenski obilazak 

korisnika u socijalnim ustanovama. 

 

U planu je uključenje volontera posebno u radu s mladima, ali i korisnicima Doma 

za starije i nemoćne osobe koji je smješten u Općini Tisno. 

 

Rezultati koji se očekuju prvenstveno se odnose na podizanje kvalitete života u 

lokalnoj zajednici, veći porast članstva i uključivanje skupina  koje se nalaze na 

margini društva.  

 

Nužno je nastaviti suradnju s Osnivačem i pronalaženje financijskih sredstava za 

nabavu građe i opreme. 
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ZAKLJUČAK 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno u svojem budućem radu nastavlja sa svojim 

radom pružajući kvalitetne usluge i raznoliku ponudu svojim korisnicima i 

posjetiteljima. Knjižnica će nastaviti konstantno poboljšavati usluge kako bi rad 

Knjižnice bio prepoznatljiv i na visokom nivou. Sve ciljeve ovog Strateškog plana 

Knjižnica će ostvarivati sukladno sa sredstvima kojima raspolaže, a sa 

relevantnim institucijama prijavljivat će se na nacionalne i europske natječaje s 

ciljem ostvarivanja zadanih ciljeva. 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno prilikom realizacije Plana i programa rada 

planira suradnju s institucijama, udrugama, ustanovama, poduzećima i drugim 

organizacijama. Neke od njih su: 

- Općina Tisno 

- Udruge na lokalnom području (Južne strane, Betinska gajeta, Tišnjanski 

Tovar, Argonauta, DVD-Tisno i dr.) 

- Turističke zajednice Tisno, Betina, Jezera 

- Afirmiranih i neafirmiranih umjetnika 

- Drugih knjižnica- na županijskom, nacionalnom i međunarodnom nivou 

- Županijske matične službe 

- Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti 

- Ministarstvo kulture RH 

- HKD-a 

- I dr. 

 

 

 

 

 




