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JASENKA BEŠLIĆ
Jasenka Bešlić rođena je 18. siječnja 1957. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
diplomirala je Jugoslavenske jezike i književnosti i komparativnu književnost. Po
stvaranju nezavisne Republike Hrvatske, u Požegi dolazi do razdvajanja dotadašnjeg
Centra za kulturu i obrazovanje u sklopu kojega su djelovale i muzejsko-galerijska i
bibliotečna djelatnost te ubrzo Narodna knjižnica i čitaonica Požega počinje djelovati kao
samostalna ustanova, a njena prva ravnateljica postaje upravo Jasenka Bešlić.
Predano, vjerno, strpljivo, oduševljeno i s puno entuzijazma i ljubavi prema svome
zvanju, pozivu, bibliotečnoj djelatnosti kao i kulturi, Jasenka je Gradsku knjižnicu Požega
vodila punih 23 godine: od 1990. do 2013. Za osobite zasluge u kulturi, Jasenka je 1999.
odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
Od 2013. pa sve do umirovljenja 1. kolovoza 2020., radila je na mjestu Voditeljice
Odjela nabave i stručne obrade. Na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća, ministrica
kulture donijela je 2014. g. odluku o dodjeli zvanja višeg knjižničara Jasenki Bešlić.

BRANKO ŠIMUNOVIĆ
Branko Šimunović rođen je 10. listopada 1954. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
diplomirao je Jugoslavenske jezike i književnosti i komparativnu književnost. Od početka
radnog vijeka aktivno sudjeluje u organizaciji kulturnih djelatnosti u Požegi, a 1993., kao
djelatnik požeške knjižnice, polaže stručni ispit kojim dobiva status diplomiranog
knjižničara.
Ustrojem županijskog sustava, Požega je postala sjedište Požeško-slavonske
županije, što je pridonijelo jačanju kulturnih ustanova u Požegi. U 1995. godini Gradska
knjižnica Požega službeno preuzima funkciju županijske matičnosti na području Požeško-
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slavonske županije i to upravo kada obilježava 150. obljetnicu postojanja. Prvi Voditelj
Županijske matične službe bio je upravo Branko Šimunović, od 1995. do 2014., a od 2014.
pa sve do umirovljenja 9. listopada 2019. g. Branko je radio na mjestu Diplomirani
knjižničar – informator.
~
Kolegama od srca zahvaljujemo na dugogodišnjem promicanju kulture čitanja u Požegi i
čestitamo na odlasku u zasluženu mirovinu!
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