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Ogulin, 16. siječnja 2012.

Podaci vezani uz natječaj za zasnivanje radnog odnosa
na neodreñeno vrijeme u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin

U ''Večernjem listu'' od 13. siječnja 2012. objavljen je natječaj za zasnivanje radnog
odnosa za radno mjesto:
1. diplomirani knižničar - 2 izvršitelj/ica, na odreñeno vrijeme za obavljanje pripravničke
prakse u trajanju od 12 mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca,
2. pomoćni knjižničar - 2 izvršitelj/ica, na neodreñeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca,
3. spremač – dostavljač – 1 izvršitelj na neodreñeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca.
Od dana objave natječaja u ''Večernjem listu'' počinje teći rok od petnaest (15) dana za
podnošenje prijava na natječaj, te se kao posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj,
predajom pošti preporučeno ili neposredno u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ogulin, odreñuje
28. siječnja 2012.

I. Opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći su slijedeći:
1. Diplomirani knjižničar:
Diplomirani knjižničar-informator u Službi za korisnike, Informativno-posudbenom
odjelu za odrasle
- informiranje korisnika o složenijoj grañi
- sudjelovanje u nabavi grañe
- provjeravanje dotoka nabavljene grañe
- voñenje statistike o radu knjižnice
- voñenje meñuknjižnične posudbe
- educiranje korisnika za korištenje svih izvora informacija
- organiziranje kulturno-propagandnih aktivnosti za odrasle korisnike
- priprema izložaba i susreta s piscima i umjetnicima
- sudjelovanje u provoñenju kulturno-propagandnih akcija
- rad na stručnoj obradi knjiga
- poslovi revizije i otpisa
- zaduživanje i razduživanje grañe
- ostali poslovi po potrebi

Diplomirani knjižničar-informator u Službi za korisnike, Odjelu za djecu i mladež i
igraonicu
- rad na informacijskim i bibliografsko-dokumentacijskim poslovima
- sudjelovanje u nabavi knjiga za djecu
- organiziranje i voñenje tematskih sastanaka i savjetovanja
- organiziranje i provoñenje programa animatorsko-pedagoških akcija
- organiziranje i voñenje posebnih programa za djecu
- suradnja s organizacijama predškolskog i školskog odgoja drugim srodnim institucijama
- sudjelovanje na informativnim sastancima knjižničara osnovnih škola
- postavljanje tematskih izložbi
- rad na zaštiti grañe
- poslovi revizije i otpisa
- zaduživanje i razduživanje članova
- ostali poslovi po potrebi
2. Pomoćni knjižničar:
- voñenje blagajne s upisninama, zakasninama i drugim naknadama
- posuñivanje i razduživanje grañe
- voñenje evidencije rezervacije i prepiske s korisnicima
- pružanje informacija korisnicima o smještaju grañe
- ulaganje grañe na police
- ulaganje listića u kataloge
- donošenje knjiga i ostale grañe na zahtjev
- voñenje statistike o korisnicima i posudbi
- rad na pripremi knjiga za uvez i otpis
- rad na zaštiti grañe
- poslovi revizije i otpisa
- ostali poslovi po potrebi
3. Spremač – dostavljač:
- čišćenje prostorija i inventara
- prenošenje knjiga i drugo
- čišćenje knjiga
- voñenje brige o okolišu knjižnice
- dostavljanje pošte i drugih pošiljki putem interne dostavne knjige
- poslovi domaćice
- ostali poslovi po potrebi

II. Provjera znanja i sposobnosti
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest
će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu
na natječaj.

Provjera znanja
Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja
i intervjua.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i spososbnosti:
- Zakon o knjižnicama (''Narodne novine'', br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične grañe (''Narodne novine'', br. 21/02),
- Pravilnik o zaštiti knjižnične grañe (Narodne novine br. 52/05),
- Standardi za narodne knjižnice u RH (''Narodne novine'', br. 58/99)
Web stranica «Narodnih novina» je: www.nn.hr

VAŽNO – poziv na testiranje
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.ogulin.hr
te na oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, najmanje
5 (pet) dana prije testiranja.
Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s
kojima će se provesti testiranje.
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