
 Nacionalna  i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
 
 
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica na sastanku održanom dana 11. 
studenog 2011. donijelo je 
 
 
 Poslovnik o radu Stručnoga vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica 
 
 
 

   I. Opće odredbe  
 
Na temelju članka 14. Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj 
usvojenog 7. svibnja 2001. na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o knjižnicama (NN 
105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća, Stručno vijeće 
donosi Poslovnik o radu Stručnoga vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica. 
 
Poslovnikom se uređuje organizacija, način i djelokrug rada Vijeća.  
 
Imenice i druge sklonjive riječi koje se u poslovniku koriste u muškomu rodu, spolno su 
neutralne i odnose se i na muške i ženske osobe. 
 

Članak 1. 
 
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica djeluje pri Nacionalnoj i sveučilišnoj 
knjižnici u Zagrebu. 
 

Članak 2. 
 
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica čine voditelji ili stručni suradnici 
matičnih službi svih županijskih narodnih matičnih knjižnica koje obavljaju temeljnu i razvojnu 
matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice na svom području te predstavnici 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – savjetnica za narodne knjižnice i savjetnica za 
školske knjižnice pri Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo. 
 
     Članak 3. 
 
Predsjednik Stručnoga vijeća je po dužnosti savjetnica za narodne knjižnice u Hrvatskom 
zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.  
 
Zamjenik predsjednika Stručnoga vijeća po dužnosti je savjetnica za školske knjižnice u 
Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.  
 

Članak 4. 
      
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica može na svoje sjednice pozvati i 
predstavnike pojedinih nadležnih ministarstava i strukovnih udruga ovisno o temi koja se na 
sastanku Stručnoga vijeća raspravlja. 
 
Predstavnici ministarstava i strukovnih udruga nisu članovi Stručnoga vijeća – sudjeluju u 
raspravi, podnose izlaganja i iznose prijedloge ali ne mogu donositi odluke. 
 



      Članak 5. 
 
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica može na svoje sjednice pozvati i  
ravnatelje knjižnica ovisno o temi koja se na sastanku Stručnoga vijeća raspravlja. 
 
Ravnatelji knjižnica nisu članovi Stručnoga vijeća – sudjeluju u raspravi, podnose izlaganja i 
iznose prijedloge ali ne mogu donositi odluke. 
 
     Članak 6. 
 
Stručno vijeće može na svoje sastanke pozvati i predstavnike ustanova i organizacija izvan 
knjižničarske struke ovisno o temi koja se na sastanku Stručnoga vijeća raspravlja. 
 
Predstavnici ustanova i organizacija izvan knjižničarske struke nisu članovi Stručnoga vijeća 
– sudjeluju u raspravi, podnose izlaganja i iznose prijedloge ali ne mogu donositi odluke. 
 
 

II. Zadaće i nadležnosti  
 

Članak 7. 
 
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica stručno je i savjetodavno tijelo koje 
osigurava provedbu jedinstvenosti sustava matičnosti za narodne i školske knjižnice u 
županijskim mrežama knjižnica. 
 
Stručno vijeće razmatra pitanja iz svoje nadležnosti temeljem Pravilnika o matičnoj 
djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (2001.), Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 
104/00 i 69/09) te drugih zakonskih akata, pravilnika i standarda i upućuje ih na usvajanje i/ili 
provedbu nadležnim tijelima i matičnim službama uključujući Matičnu službu za narodne 
knjižnice Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 
te knjižnicama.   
 

Članak 8. 
 
Stručno vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga i donosi odluke na sjednicama, osobito  
 
 

8.1. razmatra sva stručna knjižničarska pitanja vezana uz rad, poslovanje i usluge  
narodnih i školskih knjižnica i predlaže odgovarajuća rješenja  

 
8.2. razmatra pitanja vezana uz donošenje Strategije razvoja narodnih i školskih 

knjižnica u Republici Hrvatskoj i izradbu odgovarajućih utemeljenih prijedloga  
  
8.3. sudjeluje u izradi planova razvoja knjižnične djelatnosti i izradi godišnjih i 

dugoročnih programa matične djelatnosti u Republici Hrvatskoj 
 

8.4. razmatra pitanja vezana uz izradbu i vođenje statistika i posebice pitanja vezana 
uz odabir odgovarajućih statističkih pokazatelja o radu i uslugama narodnih i 
školskih knjižnica a u skladu s međunarodnim standardima 

 
8.5. razmatra pitanja vezana uz stručnu obradu knjižnične građe te predlaže  

načine njihova rješavanja 
 

8.6.      razmatra pitanja vezana uz zaštitu knjižnične građe i predlaže načine njihova  
rješavanja 



8.7.     razmatra, dogovara i predlaže teme savjetovanja za narodne i školske  
knjižnice te predlaže članove organizacijskih i programskih odbora 

 
8.8. razmatra i predlaže izmjene, dopune i osuvremenjivanje dokumenata i 

zakonske regulative  
 
8.9. usklađuje programe informatizacije, izobrazbe knjižničara te utvrđuje stanje i  

uvjete rada te opreme narodnih i školskih knjižnica u skladu sa Standardima  
 

8.10. predlaže izradbu potrebnih pravilnika, smjernica i drugih dokumenata 
potrebnih za učinkovito odvijanje rada narodnih i školskih knjižnica 

 
8.11.  razmatra analize izvještaja o radu matičnih službi i statističkih podataka o radu  

i poslovanju knjižnica u sustavu narodnih knjižnica i školskih knjižnica 
 

   Članak 9. 
 
Stručno vijeće predlaže dodjelu stručnih knjižničarskih nagrada i priznanja, uspostavljanje 
novih stručnih nagrada i priznanja te članove povjerenstava za njihovu dodjelu. 
 

Članak 10. 
 
Stručno vijeće svoje prijedloge upućuje nadležnim stručnim tijelima Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu, Hrvatskoga knjižničarskog društva i/ili Hrvatskome knjižničnom vijeću. 
 
 

III. Sjednice Stručnog vijeća 
 

Članak 11. 
 

 
11.1. sjednice Stručnoga vijeća održavaju se četiri puta godišnje, po potrebi i češće 

 
11.2. sjednice se održavaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

 
11.3. sjednice saziva i vodi predsjednik Stručnoga vijeća 
 
11.4.  na sjednicama mogu biti raspravljana pitanja narodnoga i školskoga 

knjižničarstva i srodnih područja 
 
11.5.  sjednice na kojima se raspravljaju isključivo pitanja narodnoga knjižničarstva 

saziva i vodi savjetnica za narodne knjižnice 
 
11.6.  sjednice na kojima se raspravljaju isključivo pitanja školskoga knjižničarstva 

saziva i vodi savjetnica za školske knjižnice 
 

11.7. prijedlog dnevnoga reda sjednice Vijeća priprema predsjednik Vijeća 
 
11.8. prijedlozi, zaključci i preporuke donose se natpolovičnom većinom glasova 

ukupnog broja članova Vijeća 
 

11.9. glasovanje je u pravilu javno; u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje 
glas predsjednika Vijeća 

 



11.10. na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se članovima Vijeća šalje na 
usvajanje elektroničkim putem 

 
Članak 12. 

 
Predsjednik Stručnoga vijeća može po potrebi i/ili zbog žurnosti sazvati elektroničku sjednicu 
Stručnoga vijeća. 
 
     Članak 13. 
 
Rad u Stručnome vijeću obveza je voditelja i/ili stručnih suradnika županijskih matičnih 
službi. 
 
Za rad u Stručnome vijeću županijskih narodnih matičnih knjižnica nije predviđena naknada. 
 
     Članak 14. 
 
Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica bira 5 svojih predstavnika u 
Središnjem stručnom vijeću matičnih knjižnica Republike Hrvatske. 
 
     Članak 15.  
 
Poslovnik o radu Stručnoga vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica stupa na snagu 
danom usvajanja. 
 
 
 
 

Predsjednica  Stručnog vijeća županijskih 
narodnih matičnih knjižnica 

 
       mr. sc. Jelica Leščić, knjižn. savjetnica 
 
 
 
U Zagrebu 11. 11. 2011. 
 


