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Predmet: Obavijest o izgradnji Zavičajne zbirke
Općinska narodna knjižnica i čitaonica Drenovci je narodna knjižnica za
Općinu Drenovci te obavlja poslove sukladno Zakonu o knjižnicama i odluci
Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Prema Zakonu o knjižnicama, Glava IX. Obvezni primjerak, Članak 37. –
44. i Standardima za narodne knjižnice u RH, Članak 6., sve što je tiskano,
izdano ili proizvedeno na području Općine Drenovci treba u jednom primjerku
biti dostavljeno Općinskoj narodnoj knjižnici i čitaonici Drenovci, B. Radića 2
32257 DRENOVCI.
Molimo Vas da poštujete Zakon o knjižnicama, te nam omogućite
sustavnu izgradnju Zavičajne zbirke koja je kulturno, duhovno i tradicijsko
bogatstvo našeg područja.
ZAKON O KNJIŽNICAMA
IX. OBVEZNI PRIMJERAK
Članak 37.
Pravna ili fizička osoba koja izdaje ili proizvodi građu iz članka 38. ovoga Zakona namijenjenu
javnosti, dužna je od te građe besplatno i o svom trošku, a najkasnije u roku od 30 dana po završetku
tiskanja, umnažanja ili proizvodnje, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet
obveznih primjeraka, od kojih Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava dva, a po jedan
primjerak dostavlja sveučilišnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku, kao i u Mostaru te
općeznanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru.
Svaki nakladnik dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti još po jedan primjerak

građe matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi
stvaranja zavičajne zbirke. Tiskar s područja jedne županije koji tiska za nakladnika iz druge
županije dužan je u istom roku jedan primjerak dostaviti matičnoj knjižnici na području županije na
kojoj je njegovo sjedište.
Za tiskanu ili umnoženu, odnosno proizvedenu građu izdanu na više jezika ili raznim pismima, ili u
više izdanja, obvezni se primjerci dostavljaju posebno na svakom jeziku, na svakom pismu, za svako
novo izdanje.

Novim izdanjem u smislu stavka 3. ovoga članka smatra se izdanje koje se stavlja u promet s
promijenjenom naslovnom stranicom, novim omotom, dopunjenim ili promijenjenim tekstom, novim
slikama, tablicama i sličnim promjenama.
Članak 38.
Pod obveznim primjerkom u smislu članka 37. ovoga Zakona, bez obzira jesu li namijenjeni
prodaji, odnosno besplatnom raspačavanju, podrazumijevaju se tiskovine: knjige, brošure,
skripta, posebni otisci, časopisi, novine, magazini, bilteni, zemljopisne i druge karte,
reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, muzikalije, katalozi, kalendari, kazališni i drugi
programi, te njihovi dodaci u tiskanom, audiovizualnom i elektroničkom obliku, plakati, letci,
kratki oglasi i priopćenja, razglednice, službene i trgovačke tiskanice; audiovizualna građa:
gramofonske ploče, audio i video kasete, magnetofonske vrpce, snimljeni mikrofilmovi i
kompakt diskovi; te elektroničke publikacije: kompaktni diskovi, magnetske vrpce, diskete,
baze podataka i on-line publikacije.
Članak 39.
Svi nakladnici službenih publikacija dužni su besplatno i o svom trošku dostaviti Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici i dva dodatna primjerka, te Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj
referalnoj agenciji (HIDRA-i) jedan primjerak svojih izdanja.
Nakladnici službenih publikacija županija, Grada Zagreba, gradova i općina dužni su dostaviti jedan
primjerak tih publikacija matičnoj knjižnici na području županije na kojoj imaju sjedište, odnosno
Grada Zagreba, a nakladnici službenih publikacija gradova i općina i narodnoj knjižnici koje su
osnivači.
Službenim publikacijama u smislu ovoga Zakona smatraju se one publikacije što ih izdaju tijela
državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja
službena izdanja.
Članak 40.
Nakladnik iznimno vrijednog i skupog izdanja (bibliofilska izdanja, grafičke mape i sl.) dužan je
dostaviti po jedan primjerak tekstualnog dijela Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Članak 41.
Obvezni primjerci moraju biti ispravni i u stanju u kojem će biti raspačavani.
Članak 42.
Svi nakladnici, tiskari i proizvođači audiovizualne građe i elektroničkih publikacija u Republici
Hrvatskoj, dužni su posljednjeg dana u tekućem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
u Zagrebu izvješće o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj, odnosno proizvedenoj građi tijekom prethodnog
mjeseca u dva primjerka.
Članak 43.
Tiskovine povjerljivog sadržaja izuzete su od obveze dostavljanja, ali su njihovi naručitelji dužni
trajno ih čuvati najmanje u dva primjerka.
Dostavljene obvezne primjerke kojih je raspačavanje naknadno zabranjeno knjižnice su dužne čuvati.

Članak 44.
Postupanje s obveznim primjerkom i posebne mjere njegove zaštite i čuvanja propisuje ministar
kulture na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

STANDARDI ZA NARODNE KNJIŽNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 6.
Svaka narodna knjižnica vodi zavičajnu zbirku, te stoga istražuje, skuplja, obrađuje, pohranjuje i daje
na korištenje knjižničnu građu o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku
područja na kojemu djeluje, a izrađuje i zavičajnu bibliografiju i središnji katalog.
Ako općinska ili gradska narodna knjižnica nema uvjeta za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga
članka, ove poslove ili njihov dio povjerava nadležnoj županijskoj matičnoj knjižnici ili drugoj bolje
osposobljenoj općinskoj knjižnici.

Sa štovanjem,

v.d. ravnatelja Knjižnice:
Goran Pavlović, dipl. knjižničar

