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PREDMET: DODJELA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA NABAVU KNJIŽNIČNE 
GRAĐE ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU  
 
 
 
Poštovani, 
 
 
obraćam Vam se s molbom za isplatu namjenskih sredstava za nabavu 
knjižnične građe školskim knjižnicama Republike Hrvatske za 2020. godinu.  
 
 
Obrazloženje  
 
Listopad je Međunarodni mjesec školskih knjižnica i mjesec u kojem školski 
knjižničari planiraju intenzivnije aktivnosti i nabavu knjižnične građe za svoje 
korisnike. Ove je godine potreba za pravovremenom i kvalitetnom nabavom 
knjižnične građe još značajnija no ranijih godina. 
 
Naime, zbog strogih epidemioloških mjera za učenike osnovnih i srednjih škola, 
većina školskih knjižnica osigurava lektirne i ostale naslove potrebne za 
odvijanje odgojno-obrazovnoga procesa izravnom posudbom i dostavom svim 
učenicima svojih škola. Takva vrsta posudbe zahtijeva  da školske knjižnice 
imaju potreban broj naslova i dovoljan broj primjeraka za sve učenike. 
Također, neophodno je da knjige ispunjavaju određene higijenske standarde, 
što je teško ili nemoguće ostvariti sa starim fondom i velikim brojem posudbi 
(uobičajeni higijenski standard je 16 posudbi, a naše školske knjižnice ostvaruju 
i preko 30   ̶ 40).  



 
 

 
 
Napominjem i da su stručni suradnici knjižničari osnovnih i srednjih škola 

Republike Hrvatske tijekom studenoga 2019. godine učinili odabir naslova 

književnih tekstova za cjelovito čitanje i djela stručne literature za potrebe 

provedbe novih kurikuluma.  O izvršenju navedene nabave nemamo potrebne 

informacije, a s obzirom na značajno smanjenje sredstava za 

nabavu književnih tekstova za cjelovito čitanje za školske knjižnice u 

Proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i potrebu nabave novih 

naslova, postaje upitna provedba novih kurikuluma.   

 
Za kraj imamo i dobru vijest: cijela situacija s epidemijom koronavirusa i online 

nastavom probudila je zanimanje učenika za dobrom, klasičnom knjigom.  

 

Vjerujemo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja prepoznaje značaj tog nanovo 

probuđenog zanimanja za knjigu i njegova utjecaja na obrazovanje, a smatramo 

i na očuvanje duševnog i mentalnoga zdravlja učenika, i na vrijeme doznačiti 

namjenska sredstva za nabavu knjižnične građe školskim knjižnicama kako 

bismo to zanimanje i zadržali novim naslovima i kvalitetnim knjigama.  

 

 
 

Za Hrvatsku udrugu školskih knjižničara:  
Vanja Jurilj, predsjednica 
 

 


