OSOBNE VIJESTI

RUŽICA JUNAČKO
(Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1975.-2014.)

Gospođa Ružica Junačko, djevojačkog prezimena Tekić, rođena je 1. listopada 1949. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu, Pedagošku gimnaziju te
Pedagošku akademiju, studijska grupa biologija-kemija, završava u Slavonskom Brodu. Njezina su obitelj kći Jadranka, sin Domagoj, snaha Katarina te
unuci Zvonimir, Niko i Natali. Suprug Mirko, dragovoljac Domovingskoga
rata, preminuo je 2012.
U jesen 1975. prihvatila je posao u Gradskoj biblioteci Slavonski Brod.
Početk njezina radnog vijeka obilježilo je organiziranje Tribine mladih
tijekom koje usko surađuje s Brođaninom Vinkom Brešićem. Nagradu “Pavao Markovac” prima od Saveza sindikata Hrvatske za širenje knjige i kulture uopće, posebno među mladima i radnicima. Aktivna je članica Kulturnoumjetnikog društva Đuro Salaj, kazališne amaterske skupine te u studenom
1982. prima Diplomu za stvaralačiki doprinos u desetogodišnjem razvoju i
kulturno-umjetničkom djelovanju društva.
Nakon položenog stručnoga ispita, u Knjižnici, u vrijeme kada nije bilo
računala, radi sve stručne poslove: nabava građe, inventarizacija, izrada raznih kataloga na listićima, sadržajna obrada, evidencija članova pomoću članskih listića i kartona, zaduživanje pomoću knjižnih kartica. Pored svakodnevnih radnih obveza, aktivno sudjeluje u vođenju kulturnih programa, susreta s
književnicima, organizaciji nagrađivanja najčitatelja, redovno piše osvrte na
književna djela i novitete u našoj Knjižnici koji su objavljivani u Brodskom
listu, radi na stručnom uređenju građe 20. stoljeća Knjižnice Franjevačkog samostana. Osamdesetih godina sudjeluje u organizaciji bibliobusne djelatnosti
u Knjižnici. Bavi se folklorom.
U vrijeme Domovinskoga rata ulaže velike napore u zaštiti prostora i
građe, koju zajedno sa svim zaposlenicima priprema i evakuira na sigurne
lokacije. Također, radi na pripremi evakuacije građe književnice Ivane BrlićMažuranić i Knjižnice Franjevačkog samostana. Zbog izravne ratne opasnosti, rad u Knjižnici organiziran je na drugim lokacijama u gradu. Za Posavsku
Hrvatsku piše 1993. kratke tekstove i prikaze pod nazivom Naše ulice nose

479

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 58, 1/2(2015)

njihova imena, a znate li tko su oni? s ciljem upoznavanja naših sugrađana s
poznatim osobama naše povijesti i kulture.
Od 1997. voditeljica je Županijske matične službe, prati radove na sanaciji Knjižnice, njezinu opremanju i preseljenju u obnovljene prostore. Upravo
je vrijeme poraća velika obveza za Matičnu službu. Osnovati knjižnicu ili je
ustrojiti po pravilima struke znači zajedno s nekoliko kolegica svakoga dana
odlaziti u te knjižnice i kompletno urediti rad i uputiti knjižničare u cjelokupno
knjižnično poslovanje. U radu Matične službe u svakodnevnom je kontaktu sa
savjetnicom za narodne knjižnice u NSK, Ministarstvom kulture... Matičnost
u našoj Županiji pokriva 44 školske knjižnice i 6 narodnih knjižnica. Radi
skrbi o njima često je na terenu, u gotovo svakodnevnom kontaktu sa školskim
knjižničarima. Matična služba u suradnji s Društvom knjižničara Slavonski
Brod i HKD-om organizira stručna predavanja. Uz poslove voditeljice Matične službe klasificira, vodi međuknjižničnu posudbu, javlja se prilozima o
Knjižnici i knjigama na Radio Brodu, Radio Slavoniji, sudjeluje u dvije velike
revizije građe i obavlja ostale poslove po potrebi.
S kolegicom Mirnom Grubanović 2012. radi na ustrojavanju Knjižnice
OŠ “Milan Amruš” − škola za učenike s poteškoćama u razvoju. Vršiteljica je
dužnosti ravnateljice tijekom 2009. Posljednje dvije godine sudjeluje u prikupljanju podataka za Leksikon brodskih pisaca.
Kroz 40 godina rada u Gradskoj knjižnici obavlja još nekoliko odgovornih dužnosti: predsjednica Zbora radnika, članica Stručnog vijeća, članica
Upravnog vijeća. Članica je Društva knjižničara od 1975., u HKD-u u Zagrebu članica je sekcije i komisije za narodne knjižnice i međuknjižničnu posudbu. Godinama je pisala priloge za glasila HKD-a.
Svojim je dugogodišnjim predanim i stručnim radom dala zamjetan doprinos slavonskobrodskome knjižničarstvu, a i nakon odlaska u mirovinu njezini
će savjeti i stručno mišljenje djelatnicima knjižnice biti i korisni i dobrodošli.
Mirna Grubanović
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