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I. POSLOVANJE* 
 

Prvih šest mjeseci, pa tako i cijela 2015. godine, ostat će trajno upisano u povjesnici 
drenovačke knjižnice. Kao prvo projekt Dogradnje Općinske narodne knjižnice Drenovci, koji 
je začet 2010., konačno je krenuo u proces realizacije. Razložen u tri faze, od kojih je jedna 
(iskop i pripremni radovi) završena koncem 2014., a druga početa 13. ožujka 2015., kada je 
potpisan Ugovor o financiranju s Ministarstvom kulture RH, svoj završetak trebala bi imati u 
trećem kvartalu 2016. godine. Ovim grañevinskim zahvatom drenovačka knjižnica proširit će 
za novih 310 četvornih metara korisne površine čime će se osigurati primjereniji smještaj 
fonda, a korisnicima kvalitetnija ponuda. Imajući u vidu da će se tijekom 2015. otvoriti i dva 
Ogranka u Račinovcima i Rajevu Selu, a u 2016. odnosno 2017. u ðurićima i Posavskim 
Podgajcima, potrebe naših korisnika biti će zadovoljene trajno. 

Sukladno Strateškom planu Općinske narodne knjižnice Drenovci 2014. – 2016. u 
kome je posebice apostrofirana inicijativa da knjige postanu što dostupnije našim korisnicima, 
predviñeno je otvaranje ogranaka u svim mjestima Općine Drenovci. Zahvaljujući 
donatorima, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Ministarstvu graditeljstva, do konca ove godine 
svoja vrata korisnicima otvorit će Ogranci u Račinovcima (157 m2) i Rajevu Selu (140 m2). 
Grañevinskim dio radova su pred završetkom, a samo opremanje spomenutih prostora 
osigurat će se iz donacije Crvenoga križa.  

Na taj način Središnja Općinska narodna knjižnica zajedno s Ograncima raspolagat će 
s ukupno 927 četvornih metara čime postajemo, poslije vukovarske gradske knjižnice, druga 
po veličini u Županiji. 

S druge strane pitanje djelatnika knjižnica, koje se proteže kroz sve ove godine, ni ovaj 
puta ne može biti nespomenuto. Naime puna tri mjeseca, sve do početka travnja, kada je na 
godinu dana primljena jedna knjižničarka, na knjižničarskim poslovima uz ravnatelja radila je 
još jedna djelatnica što je dobrim dijelom utjecalo na sve one pokazatelja o uspješnosti koje 
Knjižnica svakodnevno vodi. Zbog ovladavanja novim vještinama Knjižnica je tek od svibnja 
počela normalnije funkcionirati. No vjerujem da će do konca ove godine i ove poteškoće biti 
otklonjene. 

U 2014. prijavili smo rekordnih sedam projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske. Prijave koje su napravljene do rujna 2014., svoj epilog su doživjele već u 
ožujku 2015. godine.  
 U tom periodu stigli su nam slijedeći Ugovori: 

• Dogradnja Knjižnice 500.000,00 kn 
• Nabava knjižne grañe 58.000,00 kn 
• Pjesnički susreti 7.000,00 kn 
• Kad se naše ruke slože 5.000,00 kn 
• Nagrade na Pjesničkim susretima   5.000,00 kn 
• Časopis „Hrašće“  -                10.000,00 kn 

UKUPNO: 585.000,00 kn 
 
Svi navedeni ugovori su ili u cijelosti realizirani ili je realizacija u tijeku kako je to u 

Prijavnicama i navedeno.  
Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska županija, koja podupire rad Knjižnice kroz 

nabavu knjižne grañe i Pjesničke susrete. No, na žalost kako se ta sredstva iz godine u godinu 



sve manja, te kako se odluke o raspodjeli sredstava županijski sredstava za kulturu donosi tek 
u rujnu za tekuću godinu, moramo vrlo pažljivo planirati moguće dotacije Županije u 
projektima koje prijavljujemo Ministarstvu kulture RH.  

Posebno želim istaknuti da je trend doniranja knjiga koji je započeo koncem 2014., 
nastavljen je i u prvih šest mjeseci ove godine. S tog izvora Knjižnica je prinovila preko 800 
novih naslova koje su u fazi obradbe i inventariziranja. 

II. KNJIŽNIČNA GRAðA** 
 

U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine, Knjižnica je nastojala, kao 
i do sada, osigurati primjeren izbor knjižne i neknjižne grañe svojim članovima i svim ostalim 
korisnicima.  

Ministarstvo kulture, za 2015. godinu, osiguralo je sredstva za nabavu knjižne i 
neknjižne grañe u iznosu od 58.000,00 kn,od čega je do sada uplaćeno 46.400,00 kn. 
Vukovarsko-srijemska županija za nabavu knjižne i neknjižne grañe osigurala je 5.000,00 kn, 
dok je Općina Drenovci za nabavu knjižne grañe osigurala 18.000,00 kn. U proračunu 
Knjižnice za nabavu knjižne i neknjižne grañe osigurano je 12.000,00 kn. 

U navedenom razdoblju ukupno je nabavljeno 1.783 primjerka knjižnične grañe čija je 
vrijednost 149.971,04 kn. Od toga, Knjižnici je donirano 1.210 knjiga ukupne vrijednosti 
88.863,23 kn. Otpis grañe u ovom razdoblju izvršen je po osnovi zastarjelosti, oštećenja i 
ostalih razloga. Otpisano je 6 primjerka grañe ukupne vrijednosti 411,69 kn. 

Otkupom Ministarstva kulture Knjižnici je dostavljeno 78 naslova knjižne i neknjižne 
grañe u vrijednosti 10.958,23 kn. 

Ukupna vrijednost knjižničnog fonda na dan 30. 06. 2015. iznosi 2 809.608,37 kn i 
fond ima 26.454 primjeraka knjižne i neknjižne grañe.  

Nastavljena je izgradnja postojećih zbirki, a zbog nabave novih polica i preureñenja 
postojećih, obavljen je razmještaj cjelokupnog fonda (Odjel za odrasle).  

U fondu naše knjižnice nalazi se 5 elektroničkih (digitaliziranih) knjiga koje su 
dostupne putem web-kataloga na službenoj internetskoj stranici knjižnice, te putem 
zajedničke baze podataka knjižnica u sustavu Metelwin. 
 Knjižnica je trenutačno pretplaćena na 5 naslova novina, te 19 naslova časopisa, od 
čega je 5 dječjih. Od početka 2015. godine Knjižnica je pretplaćena na jedan novi časopis za 
odrasle – Glasnik HAZU-a. 

Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci prema popisu stanovništva iz 2011. 
godine (5.109 stanovnika) Općinska narodna knjižnica Drenovci 30.06.2015. ima 4,47 knjiga 
po stanovniku lokalne zajednice što je više od standarda za jednu knjigu po stanovniku. Prema 
Standardu za narodne knjižnice Republike Hrvatske, knjižnica VI.tipa (do 10.000 stanovnika), 
treba imati 3 knjige po stanovniku.  
 
III. ČLANOVI I POSUDBA** 
 

Knjižnica na dan 30.06. 2015. ima upisanih 1.726 članova. U prvoj polovici 2015. 
godine u knjižnicu je upisano 15 novih članova. Od toga, 7 članova je upisano na dječji odjel, 
a 8 članova na odjel odraslih.U razdoblju od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015. članovi su 
knjižnicu posjetili 1.935 puta i pri tom posudili 4.993 primjeraka knjiga i druge knjižnične 
grañe.  

Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, 
igraonice), uslugama knjižnice dnevno se koristilo 76 korisnika, odnosno tijekom prve 
polovice godine, posudbu i ostale knjižnične usluge koristilo je ukupno 2.246 korisnika. U 



knjižničnom programu MetelWin možemo takoñer pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici 
knjižnice, a u prvoj polovici 2015. godine stranica je bila posjećena 4.450 puta. 
 
IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE* 

 
Općinska narodna knjižnica Drenovci je u prvih šest mjeseci 2015., nastavila s 

programom koji je zacrtan planom još 2010., a to je izgradnja zavičajne zbirke te zbirke Njikoš i 
zbirke starih i vrijednih knjiga, Rara. 

No, za sve nas, daleko veći značaj ima graña koju prinovljujemo u Zavičajnoj zbirci. Ta 
zbirka nastoji da objedini sva dogañanja i ljude koji se kroz razne medije nastoje prikupiti, 
obraditi i svojim korisnicima dati na uvid. 

Za sada ovu zbirku uglavnom čine brojevi časopisa Hrašće, knjige autora koji su na bilo 
koji način povezani sa prostorom na kojem Knjižnica djeluje ili obrañuju teme od interesa za 
područje Općine Drenovci. Naravno tu su i sva knjigovna izdanja nakladničke produkcije 
Hrašće d.o.o. te drugih nakladnika s Općine Drenovci. Sve skupa, za sada, Zavičajna zbirka, bez 
časopisa Hrašće ima 251 jedinica knjižne grañe.  

Tvrtka Point, čiji softver svakodnevno koristimo u knjižničnom poslovanju, završila je s 
digitaliziranjem časopisa Hrašće. Tako da je časopis postao i digitalno pretraživ na web stranici 
Knjižnice. Tako je uz još 5 naslova, Knjižnica otvorila novu podzbirku Digitalizirana knjižna 
graña koja tako postaje dijelom Zavičajne zbirke. 

Druga zbirka koju smo zasebnu oformili je zbirka Rara koja broji 128 naslova. Ova broj 
znatno je uvećan brojnim donacijama koje u Knjižnicu stigle koncem 2014 i početkom 2015. 
godine. 

Pored ove dvije zbirke Općinska narodna knjižnica je, zahvaljujući izdašnoj donaciji 
Julija Njikoša, ustrojila i zbirku pod nazivom Zbirka Julije Njikoš. Od preko 700 darovanih 
knjiga, magnetofonskih vrpci i gramofonske ploče. Za sada je obrañeno i uvedeno oko 497 
jedinica grañe.  

Otvaranjem Studijskoga odjela 29. listopada 2014. sve navedene zbirke se nalaze u 
velikoj dvorani, na katu. 

 
 

V. NAKLADNIČKA DJELATNOST* 
 
Nakladničkim planom Knjižnice za 2015. Predviñeno je objavljivanje 3 nova naslova i 

to nagrañeni rukopis na 25. Pjesničkim susretima Vi meni pjesmu, ja vam…, zbirku pjesama 
nedavno preminuloga Zvonimira Baloga Zvijedne ne gore uzalud, te novu slikovnicu Antuna 
Abramovića iz Pos. Podgajaca. 

Nakon što smo od Ministarstva kulture za 2013. dobili novac za dva broja te nakon 
prihvaćenoga izvješća o realiziranom projektu, Ministarstvo je i za 2015. uvrstilo časopis 
„Hrašće“ u kategoriju potpore časopisima. Knjižnica se Ugovorom obvezala da će objaviti 
dva broja do kraja godine, pa je tako broj 45. objavljen pred 26. Pjesničke susrete, a 46. broj 
se priprema i iz tiska će izaći koncem studenoga. 
 
 
VI. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI** 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. knjižnica je realizirala programe za djecu 
(računalne igraonice, igraonice za predškolski uzrast, radionice za školski uzrast) i odrasle 
(poljoprivredna škola, radionice, tečaj računalstva, promocije knjiga, okrugli stol…).  



Od siječnja do lipnja, srijedom i petkom, održavale su se igraonice za djecu 
predškolskog uzrasta Ne idem još u školu, ali idem u knjižnicu. Igraonica broji 30-ak djece 
uzrasta od tri do šest godina, koji su zbog manjka prostora podijeljeni u dvije grupe, te u obje 
grupe u proteklih 6 mjeseci igraonica broji 338 posjeta, a održavane su i svakodnevne 
računalne igraonice za djecu.  

Zbog cijele situacije s prošlogodišnjom poplavom, kao i zbog otvaranja vrtića, broj 
djece koja dolaze u igraonicu smanjio se za 30 %. 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine u prostoru knjižnice održavane su 
radionice SOS Dječjeg sela Ladimirevci za djecu školskoga uzrasta. 

Dana 18. ožujka, u okviru programa Srijedom u knjižnici promovirana je knjiga Ivice 
Ćosića-Bukvinog „Vrbanjci u „Velikom ratu“ 1914. – 1918.“. 

Od 14. do 16. svibnja održani su 26. Pjesnički susreti „Drenovci 2015.“ Ovogodišnji 
susreti održani su u trajanju od tri dana, a o kvalitetnom i raznolikom programu svjedoči broj 
od 430 posjeta. 

18. lipnja u prostoru knjižnice SOS Dječje selo Ladimirevci predstavilo je rezultate 
programa pod nazivom „Pomažemo djeci i obiteljima vratiti siguran dom“. Tom prilikom 
knjižnici je uručena zahvalnica za suradnju na projektu. 

Osim toga, u knjižnici se redovito održavaju sjednice Općinskog vijeća, političkih 
stranaka, općinskih stručnih tijela i različitih udruga, programi obrazovanja odraslih 
(„večernja škola“), kao i parlamentarni izbori i izbori za predstavnike nacionalnih manjina.  

Takoñer treba spomenuti da Općinska narodna knjižnica Drenovci obavlja funkciju 
srednjoškolske knjižnice za učenike koji pohañaju ispostavu srednje škole u Drenovcima. 
 
Detaljne informacije o održanim programima nalaze se u tablici.  
 

 
R.br naziv programa, organizator br. korisnika dobna skupina Vrijeme 

održavanja 

1. Donacija knjiga NCLC Kuna Osijek i Udruge 
studenata Grañevinskog fakulteta Osijek 

 odrasli 23. siječnja 

2. Radionice SOS Dječjeg sela Ladimirevci  djeca siječanj-lipanj 
3. Poljoprivredna savjetodavna služba 30 odrasli 26.-28.siječnja 
4. LAG Šumanovci - radionica 15 odrasli 02. veljače 
5. Izrada mrežnih stranica sa CMS sustavom 

WordPress 
8 odrasli 27. veljače 

6.  Promocija knjige Ivana Ćosića 30 odrasli 18. ožujak 
7. Večer Pučkih pjesnika 30 odrasli 14. svibanj 
8.  LAG Šumanovci, radionica za mjeru 6.3 12 odrasli 15. svibanj 
9. Pjesnički susreti „Drenovci 2015.“ 

- Izložba Ruralno tradicijsko graditeljstvo 

drenovačke Posavine – Cvelferije 

- Okrugli stol Kulturni znak Cvelferije 
- Predstavljanje knjige Vera Erl : prostor i 

žena 

- Predstavljanje zbirke pjesama Vi meni 

pjesmu, ja vama… Kristine Krušelj 
- Središnje knjičževno sijelo 

 
110 
 
80 
80 
 
40 
 
120 

odrasli 16. svibanj 

10. SOS Dječje selo Ladimirevci - predstavljanje 
rada programa „Pomažemo djeci i obiteljima 
vratiti siguran dom“ 

40 odrasli 18. lipanj 

 



VII. ZAKLJUČAK* 

 
U razdoblju od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015. Općinska narodna knjižnica Drenovci je 

zbog nedovoljnog broja djelatnika veći dio prvoga polugodišta radila u jednoj smjeni, no u 
isto vrijeme niti jedna od preuzetih obveza nije zanemarena. 

U proteklom periodu povećan je broj članova, naslova i primjeraka u knjižničnom 
fondu, zadržane su postojeće knjižnične usluge, suradnja s Učilištima omogućila je 
stanovnicima Općine lakši pristup znanju, a sama Knjižnica je nominiranjem novoga projekta 
u knjižničarskoj struci, privukla pozornost struke.  

Dakle, Općinska narodna knjižnica Drenovci i dalje djeluje u fazi redovitog 
poslovanja s povremenim oscilacijama no i pored toga sa sigurnošću možemo reći da smo i 
dalje, u punom smislu riječi, informacijsko i kulturno središte lokalne zajednice. 
 
 

Ravnatelj Knjižnice: 

Goran Pavlović, dipl. knjižničar 

 
*PAVLOVIĆ 
** GRGIĆ 
 


