
GRADSKA KNJIŽNICA 

„MATO LOVRAK“ 

Ivana  Nepomuka  Jemeršića 1 

GRUBIŠNO POLJE 

 

Grubišno polje, 24. travnja 2020.g. 

 

 

                                  

           UPUTE ZA RAD S GRAĐOM I KORISNICIMA  

GRADSKE KNJIŽNICE „MATO LOVRAK“ od 27.04.2020.g. 

 

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske (23. travnja 2020.) o mjerama za pokretanje 

gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 kojim se 

omogućuje rad knjižnica, Gradska knjižnica  „Mato Lovrak“u  Grubišnom Polju pripremila je 

smjernice za rad Knjižnice. U izradi smjernica korištene su preporuke Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo (HZJZ), Nacionalnog kriznog stožera i Smjernica za rad s građom i korisnicima Nacionalne 

i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 27. travnja 2020., te Smjernice za rad Narodna knjižnice „Petar 

Preradović“  u Bjelovaru. 

Knjižnica započinje s radom s korisnicima od 27. travnja 2020. uz pridržavanja svih 

epidemioloških mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja. Prva faza otvaranja Knjižnice i rada s 

korisnicima uključuje uslugu posudbe i povrata građe..  

Čitaonica dnevnog tiska neće biti otvorena radi nemogućnosti osiguravanja preporučenih 

epidemioloških mjera. Na Dječjem odjelu neće raditi Igraonica kao ni programi i aktivnosti u kojima 

se okuplja veći broj djece. Područna knjižnica u  Velikom Grđevcu neće raditi zbog nemogućnosti 

dolaska djelatnice na posao koja je narušenog zdravlja. 

U radu Knjižnice u novim uvjetima primjenjuju se sljedeće upute za rad s korisnicima i građom: 

1. Pri ulasku u prostor Knjižnice korisnici trebaju pratiti oznake za držanje razmaka od 2 metra i 

upute o korištenju dezinfekcijskih sredstava i općih pravila o higijeni. 

  

2. Na Odjele će moći ući dva korisnika istovremeno. 

  

3. Korisnike će na ulasku dočekivati zaposlenik knjižnice/knjižničar koji će usmjeravati 

korisnike i davati im informacije o trenutnom načinu rada s korisnicima te kontrolirati broj 

korisnika koji se nalaze u knjižnici u određenom vremenu obzirom na preporučeni broj 

korisnika. 

 

4. Knjižničari koji rade s korisnicima imati će zaštitne rukavice i maske.  

 

5. Prilikom vraćanja građe korisnik ostavlja građu na označeno mjesto - kutiju koja se nalazi u na 

Odjelu za odrasle. Vraćena građa odstajati će u kutiji 72 sata u prostoru određenom za 

karantenu . Knjižničar na kutiju s vraćenom građom upisuje datum povrata. Nakon što istekne 

karantena građa se razdužuje, pregledava, omot dezinficira s alkoholom ili premotava, te 

odlaže na svoje mjesto na police. 

 



6. Korisnicima neće biti omogućeno samostalno biranje građe, te će policama s građom moći 

pristupati samo knjižničari. 

 

7. Korisnici će odjednom moći posuditi 3 jedinica knjižne građe. 

 

8. Korisnici se mole da građu koju žele posuditi unaprijed naruče/rezerviraju telefonski na br. 

043 485 016, ili putem e-pošte knjiznica.gp@gmail.com  kako bi se ubrzao postupak posudbe  

i smanjilo zadržavanje unutar prostora knjižnice. 

 

9. Nakon svakog korisnika knjižničar će dezinficirati površinu/informativno-posudbeni pult kao i 

svoje ruke.  

 

10. U ovom periodu naplaćivat će se samo godišnje članarine i obnove članstva bez naplata 

zakasnina, printanja i dr. Nakon preuzimanja novčanica knjižničar obavezno treba dezinficirati 

ruke i pult. Molimo korisnike da unaprijed pripreme točnu svotu za učlanjanje/obnovu kako bi 

se smanjila manipulacija novcem iz ruke u ruku. 

 

11. Obavijest o otvaranju Knjižnice i upute o načinu korištenja građe u novim uvjetima postavit će 

se na više vidljivih mjesta u knjižnici kao i na službenu mrežnu i Facebook stranicu Knjižnice 

i proslijedit će se svim lokalnim medijima.  

 

Radno vrijeme knjižnice za korisnike: 

PON, UTO, SRI, PET od 10 do 14 sati 

ČET OD 11 do 17 sati 

 

          

          Ravnateljica 

             Ivana Ledić 
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