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5. OKRUGLI STOL : KNJIŽNICE I SUVREMENI MENADŽMENT 
Tema: Kako i zašto biti vidljiviji i prisutniji, Rijeka, 22.3.2013.  
 

Sažetak 
 

Promocija knjižnice - koristimo li dovoljno pružene šanse 
 

mr.sc. Dijana Sabolović—Krajina 
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica 

dijana@knjiznica-kopricvnica.hr 
 

Promocija je kontinuirani komunikacijski proces razmjene obavijesti, poruka i interakcije 
knjižnice s bližom i daljnjom okolinom. Svrha promocije je  osvijestiti ulogu i ciljeve knjižnice, 
zainteresirati za ono što knjižnica nudi, pobuditi želju da se istraži više o knjižničnim uslugama i 
informacijskim izvorima i djelovati tako da se knjižnica koristi. Cilj  promocije je privući pažnju na 
knjižnicu. 

Zbog otvorenosti knjižnica javnosti, mi knjižničari htjeli-ne htjeli promoviramo knjižnicu  u 
kojoj radimo. Pitanje je koristimo li najučinkovitije i u dovoljnoj mjeri pružene šanse u promociji 
svojih knjižnica, ali i knjižnične djelatnosti uopće? Koristimo li promocijske strategije i aktivnosti u 
ostvarivanju svojih ciljeva: omogućiti djelotvornu upotrebu knjižnice i osigurati stalnu podršku i 
odgovarajuća sredstva potrebna za rad knjižnica? 

U izlaganju će se na konkretnim primjerima upozoriti koje nam promocijske aktivnosti i alati  
mogu biti od veće pomoći u učinkovitijem djelovanju, kako bi sve što činimo na loklanoj i nacionalnoj  
razini bilo jasno, prepoznatljivo i u skladu s imidžom o odgovornim, brižnim i društveno korisnim 
knjižnicama kakav želimo stvoriti. 
 
 

Izlaganje 
Promocija je kontinuirani komunikacijski proces razmjene obavijesti, poruka i interakcije 

knjižnice s bližom i daljnjom okolinom. Svrha promocije je  osvijestiti ulogu i ciljeve knjižnice, 
zainteresirati za ono što knjižnica nudi, pobuditi želju da se istraži više o knjižničnim uslugama i 
informacijskim izvorima i djelovati tako da se knjižnica koristi. Cilj  promocije je privući pažnju na 
knjižnicu. 

U izlaganju će se na konkretnim primjerima upozoriti koje nam promocijske aktivnosti i alati  
mogu biti od veće pomoći u učinkovitijem djelovanju, kako bi sve što činimo na lokalnoj i nacionalnoj 
razini bilo jasno, prepoznatljivo i u skladu s imidžom o odgovornim, brižnim i društveno korisnim 
knjižnicama kakav želimo stvoriti. 
 

O koracima uspješne promocije:  
 
1. korak: OSMIŠLJAVANJE MISIJE, VIZIJE i VRIJEDNOSTI naših knjižnica važno je promocijsko oruđe. 
Radi se o kratkim formulacijama koje izravno i jasno predstavljaju ono što jesmo i što želimo postići, 
tj. središnje ciljeve knjižnice, glavne težnje knjižničara, obećanje korisnicima, korisnike kojima se 
knjižnica obraća.  
Polazište su im važeći zakonski, podzakonski akti i propisi. Pitanje je koliko knjižnica u Hrvatskoj 
koristi ove alate promocije. Drugo, puno je važnije pitanje je li uopće i na koji način uloga knjižnica u 
društvu prepoznata u nacionalnim strateškim dokumentima. Na primjer, u Strateškom planu 2012.-
2014. Ministarstva kulture RH kod spominjanja knjižnica naglasak  je pretežno na njihovoj ulozi u 
promicanju nacionalnog nakladništva. Potpuno izostaju druge uloge knjižnice, toliko važne u 
pozicioniranju knjižnica u suvremenom društvu: slobodan pristup informacijama, knjižničnoj građi i 
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uslugama kao jedno od temeljnih ljudskih prava u demokratskom svijetu, promicanje čitanja i svih 
oblika pismenosti od najranije dobi, svima slobodan pristup suvremenoj informacijskoj tehnologiji, 
cjeloživotno učenje, podrška formalnom i neformalnom obrazovanju s ciljem stjecanja kvalifikacija i 
prekvalifikacija radi lakše zapošljivosti, socijalna inkluzija osoba s posebnim potrebama - prilagođene 
knjižnične usluge i prostori, briga o starijima - knjižnične usluge i programi temeljeni na načelima 
međugeneracijske solidarnosti itd.  
Manjak prepoznatljivosti knjižnica i njihove uloge koji je očigledan na nacionalnoj razini također se 
odražava na lokalnoj i regionalnoj razini pa u strategijama razvoja gradova, općina i županija rijetko 
nailazimo na spominjanje knjižnica, ili ako ih i ima, na njih se gleda vrlo usko, primjerice također samo 
u smislu distribucije lokalnog nakladništva ili npr. kao čuvare kulturne baštine eventualno zanimljive u 
turističkom smislu i sl. 
Stoga je hitno potrebno redefinirati ulogu i poziciju knjižnica u zakonskim i podzakonskim aktima i 
temeljnim nacionalnim strateškim planovima, kao uporištu za generiranje misije, vizije i vrijednosti 
hrvatskog knjižničarstva i knjižnica te njihovo povoljnije pozicioniranje podjednako na nacionalnoj i 
lokalnoj razini.    
 
2. korak: IZRADA PLANOVA DJELOVANJA na temelju analize postojeće situacije u pojedinim 
knjižnicama i hrvatskom knjižničarstvu uopće.  
 Znamo li na nacionalnoj razini što su nam prioriteti u knjižničarstvu i što želimo u budućnosti? Kakav 
imidž imamo u društvu? Kako nas vide korisnici, a kako situaciju vidimo mi knjižničari? Jesmo li 
identificirali naše snage i slabosti, prijetnje i mogućnosti? Kakvo nam je mikro i makro okruženje?  Je 
li nas tko podučio  SWOT i PEST analizi? 
Ove analize pomažu u formuliranju ciljeva i osvjetljavaju što poduzimati, gdje, kako i kakvu pomoć 
tražiti.   
Poduka o ovim promocijskim alatima, a potom i njihova primjena u izradi plana djelovanja pojedinih 
knjižnica i hrvatskog knjižničarstva uopće treba biti koordinirana na nacionalnoj razini. Okvir za 
uspješniju promociju knjižnica i knjižnične djelatnosti u Hrvatskoj trebaju zajedno dati  Ministarstvo 
kulture RH, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Hrvatsko knjižničarsko društvo, a 
neophodno je potrebno konačno aktivnije uključivati ravnatelje knjižnica u donašanje odluka o 
pravcima razvoja hrvatskih knjižnica i knjižničarstva (zadnji sastanak takve vrste održan je u NSK 2005. 
godine). Shodno tome, i ravnatelji knjižnica trebaju više uključivati zaposlenike i uvažavati njihovo 
mišljenje u vođenju knjižnica, što bi trebalo postati dio organizacijske kulture na svim razinama 
knjižničnog sustava. Novi oblici komunikacije - flesibilniji, dinamičniji i propulzivniji na nacionalnoj i 
lokalnoj razini, intenzivnije povezivanje i jačanje međusobne sinergije pretpostavka su prilagodljivosti 
knjižnica i knjižničara brzim promjenam okruženju, kao i njihove vidljivosti u društvu. Da bi se to 
postiglo, potrebno je dobro analizirati uže i šire okruženje u čemu mogu pomoći promocijski alati.   
 
3. RAZMATRANJE KNJIŽNIČNE PONUDE. Najpoznatiji alat za ovu analizu je tzv. marketing mix pod 
nazivom 4 P (Place - Product – Price – Promotion). Ukazuje na ravnotežu koja se treba postići 
razmatrajući četiri elemente knjižnične ponude: lokaciju (gdje je knjižnica smještena? gdje su i kako 
smještene naše zbirke?), usluge (jesu li odgovarajuće? koriste li ih korisnici na najsvrsihodniji način?), 
korisnike (imaju li prilike vrednovati rad knjižnice?) i promociju (kako predstaviti knjižnicu i njezine 
usluge korisnicima i još važnije, ne-korisnicima?). 
Znamo li što korisnici (i ne-korisnici!) uopće misle o knjižnici? Kakvo je zadovoljstvo korisnika 
uslugama koje mogu dobiti od knjižnice? ISTRAŽIVANJA su jedini pouzdani način na koji možemo 
saznati odgovara li knjižnica potrebama korisnika.  
Jesmo li ikada proveli nacionalno istraživanje kako nas vide naši korisnici i što očekuju od nas? 
Parcijalna i lokalna istraživanja u knjižničarstvu su brojna, no ona su  ograničenog dometa. Koliko je 
nama poznato, sveobuhvatnog, nacionalnog istraživanja nema niti je ikada provedeno. 
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Važno je naglasiti da su istraživanja također važno promocijsko sredstvo, jer privlače pozornost na 
naše knjižnice i knjižničarstvo.  Izvjestimo javnost o rezultatima istraživanja i njima potkrijepimo svoje 
namjere! Tek na temelju rezultata istraživanja možemo utvrditi našu poziciju u društvu, poduzimati 
daljnje akcije kod naših osnivača i financijera te ih uključiti u preuzimanje odgovornosti,  a ne ih samo 
izvještavati o našem radu. 
4. RAZMATRANJE KORISNIKA. Promišljamo li tko su naši korisnici, aktualni i potencijalni? Znamo li 
kojim grupama korisnika želimo približiti svoju knjižnicu? Kako to najefikasnije učiniti? Nastojimo li 
knjižnicu približiti ne-korisnicima? Je li naša pozornost usmjerena na posebne grupe korisnika (npr. na 
korištenje  specifičnih usluga knjižnice). Korisnici su i naši pretpostavljeni na raznim razinama, naši 
kolege knjižničari, lokaln zajednica, mediji. 
I u ovom slučaju, jedino istraživanja daju  pouzdane odgovore tko su nam korisnici i kako doprijeti do 

ne-korisnika.   

5. OSOBNOST KNJIŽNICE. Korisitimo li znak i logo u stvaranju prepoznatljivosti knjižnice? 

Osiguravamo li pozitivno i poticajno prisustvo knjižnice koristeći ove promocijske alate? Da bismo 

dobili pouzdane odgovore na ova pitanja, također bi trebalo provesti istraživanje, no iz dostupnih 

informacija čini nam se da većina knjižnica u Hrvatskoj koristi ove promocijske alate.   

6. KREIRANJE POZITIVNE PRISUTNOSTI KNJIŽNICE. Već tradicionalno, naše knjižnice posebno su 

uspješne u provođenju promotivnih aktivnosti kao što su izložbe knjižne i srodne građe, organiziranje 

književnih susreta, predavanja i tribina, obilježavanja značajnih nacionalnih i regionalnih događanja, 

popularizacija knjige, čitanja i knjižnice. Kada se radi o ovim promotivnima aktivnostima, a posebice u  

naglašavanju njihove lokalne povezanosti, vješti smo i u korištenju medija. Na nacionalnoj razini 

takve promotivne zajedničke, koordinirane kampanje nisu brojne, ali ima naznaka da se počinju više 

organizirati. Posebno treba istaknuti korištenje međusektorske suradnje u njihovom pokretanju (npr. 

između nakladnika, knjižara i knjižnica). Privlačenju pozornosti javnosti na knjižnice i hrvatsko 

knjižničarstvo doprinosi i nagrađivanje izvrsnosti. Koliki god treba pozdraviti takve inicijative, trebali 

bismo prvo dobro definirati njihovu svrhu, misiju, viziju i vrijednosti. Transparentnost u procesu 

izbora trebala bi biti veća, kao i korištenje metode benchmarkinga  – uspoređivati i javno  obznaniti 

prakse knjižnica koje se javljaju na natječaj, kako bi se poticalo učenje jednih od drugih.  

7. SURADNJA. Najvažnije je pravilo uspješne promocije: tražite pomoć i stalno težite zajedničkom 
vlasništvu. Ništa ne možemo učiniti odmah i sami! Suradnja pridonosi uspostavljanju komunikacije i 
razmjeni ideja, a otvorena rasprava stvara sliku o knjižnici kao angažiranoj i brižnoj organizaciji kojoj 
je stalo do njezinih korisnika i njihovog mišljenja. Duh “zajedničkog autorstva” u svim aspektima 
našeg djelovanja moćan je faktor u svakoj organizaciji. Iznad svega, privlačimo pozornost da se nešto 
događa u knjižnici i knjižničarstvu.  
Ovdje bismo željeli istaknuti tri momenta: 

- Suradnju u međuknjižničnoj posudbi i cirkuliranju naše knjižnične građe hitno treba 
redefinirati. Radi se o temeljnom insitutu koji bi trebao osigurati svima jednaku i ravnopravnu 
dostupnost knjižničnim izvorima informacija i znanja, bez obzira radi li se o stanovnicima 
hrvatskih velikih gradova ili najmanjih naselja. S jedne strane, imamo neiskorištenu građu u 
spremištima većih knjižnica, a poluprazne police u slobodnom pristupu u manjim 
knjižnicama. Finaciranje međuknjižnične posudbr treba hitno riješiti, jer njezino poskupljenje 
u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kao središnjoj hrvatskoj knjižnici dodatno 
udaljuje od njezine temeljne svrhe.  Osim toga, još uvijek nismo oformirili nacionalni digitalni 
repozitorij kao skupni katalog zbirki svih hrvatskih knjižnica, koji bi služio u međuknjižničnoj 
posudbi, ali i za uvid korisnicima za njihove informacijske i kulturne potrebe. 



4 

 

- Suradnja u većem uključivanju u donašanje odluka knjižničnih djelatnika na lokalnoj razini, a 
posebice  ravnatelja knjižnica u pokretanje nacionalnih stateških dokumenata, projekata i 
programa (a ne samo na operativnoj razini). Ogromni intelektualni kapital pohranjen je u 
knjižničarima i treba ga dijeliti – postojeće znanje treba iskoristiti za razvoj inovativnosti i brže 
odgovore na poslovne zahtjeve. 

- Međusektorska suradnja je također moćno sredstvo knjižnične promocije. Činjenice govore 

kako su knjižnice u Hrvatskoj vrlo slabo zastupljene i prepoznate kao partneri u pojedinim 

sektorima gdje bi to one svakako trebale biti - npr. u propisima o odgoju i obrazovanju djece i 

mladih, cjeloživotnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, u propisima o lokalnoj upravi i 

samoupravi;   knjižnica nema ili se samo ovlaš spominju u strategijama ministarstava koja 

nisu direktno vezana uz kulturu (npr. znanost, odgoj i obrazovanje, školstvo, socijalna skrb 

itd.).  

ZAKLJUČAK  
Primjena uspješne promocijske strategije doprinose traženju odgovora na pitanje kako knjižnice 
doprinose društvu i koja je društvena uloga knjižnica. Moguća je u svakoj knjižnici i svim segmentima 
knjižničnog poslovanja i knjižničnog sustava. Edukacija o promocijskim alatima, njihovoj primjeni i 
evaluaciji koordinirana na nacionalnoj razini sine qua non je veće i učinkovitije vidljivosti hrvatskog 
knjižničarstva, knjižnica i knjižničara.  
 
 


