PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA POSLOVANJA SREDIŠNJIH
ODJELA OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE DRENOVCI
rujan 2015. – rujan 2017.

Opdinska narodna knjižnica Drenovci
Voditeljica poslovanja središnjih odjela Opdinske narodne knjižnice Drenovci
Ivana Maršid Zečevid, dipl.knjiž.

Dana 1.rujna 2015. god., donesena je Odluka o imenovanju Voditelja poslovanja središnjih odjela
Opdinske narodne knjižnice Drenovci kojom je imenovana Ivana Maršid Zečevid, dipl.knjiž.

Opdinska narodna knjižnica Drenovci je nezaobilazno mjesto javnog, otvorenog, slobodnog
društva i stjecište novih ideja; jednako dostupna svima. Izvorište vrijednosti i poticaja za unaprjeđenje
kvalitete života i razvoj potencijala pojedinca i društva.
Podupire intelektualni rast i fleksibilnost u radu i u skladu s informacijskim potrebama lokalne zajednice i
svih njenih članova, podupire formalno obrazovanje, promiče svijest o kulturnom naslijeđu, prvenstveno
zavičajnom, uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuda i inovacija, potiče dijalog među kulturama,
potiče čitateljske navike, maštu, inovativnost i kreativnost svojih korisnika, a osobito djece u
suvremenom prostorno-informacijskom okruženju hibridne knjižnice postajudi na taj način mjesto
cjeloživotnog učenja i najznačajnije, svima dostupno, kulturno središte lokalne zajednice.

Zadade voditelja poslovanja središnjih odjela su sljedede:
 Koordinira rad središnjeg odjela za djecu i odrasle
 upravljanje cjelokupnim radom odjela
 odgovoran je za organizaciju cjelokupnog radnog procesa u odjelima
 odgovoran je za materijalnu imovinu odjela
 organizira radno vrijeme zaposlenih
 organizira zamjene za bolovanja/godišnje odmore i sl.
 brine o odgovornom i pravodobnom izvršavanju radnih zadataka od strane drugih djelatnika
 brine o održavanju fonda odjela
 organizira revizije, otpise i druge akcije potrebne za održavanje fonda
 brine o održavanju prostora odjela
 brine o održavanju opreme odjela
 organizira edukaciju korisnika
 prikuplja statističke podatke o radu odjela
 sudjeluje u odlučivanju o nabavi knjižne građe
 usko surađuje sa Službom za koordinaciju usluga i programa i odnose s javnošdu na pripremanju,
organizaciji i izvedbi programa u odjelima
 obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
Zadade pri Službi nabave, obrade i zaštite su sljedede:
 brine o organizaciji radnih procesa nabave, obrade i zaštite knjižne građe
 sudjeluje u odlučivanju o nabavi građe
 usko surađuje s posudbenim odjelima i ograncima vezano uz nabavu građe kao i sadržaju obradu
građe
 Brine o formiranju i održavanju pojedinih zbirki
 Zajedno s drugim voditeljem brine o organizaciji postupaka održavanja fonda, reviziji i otpisu
građe
 prikuplja statističke podatke o nabavi, obradi, zaštiti građe te o posebnim zbirkama
 predlaže smjernice za nabavu pojedinih vrsta građe
 brine o održavanju knjižničnih kataloga
 obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
 vodi evidenciju o radnim procesima i prikuplja odgovarajude statističke podatke o poslovanju
 brine o odgovornom i pravodobnom izvršavanju radnih zadatak od strane podređenih mu
radnika
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Tijekom razdoblja koje je obuhvadeno ovim Planom, rad voditeljice de biti usredotočen na organiziranje i
provođenje brojnih aktivnosti za djecu i mlade koje za cilj imaju socijalnu inkluziju, cjeloživotno učenje,
kvalitetno provođenje slobodnog vremena u knjižnici koja im je tredi životni prostor. Knjižnica se u sve
vedoj mjeri okrede potrebama djece i mladih kojiima je Opdinska narodna knjižnica Drenovci jedino
kulturno mjesto na području Cvelferije. Cilj je ovoga programa privudi što vedi broj djece i mladih u
prostore ONKD i omoguditi im kvalitetno provođenje slobodnog vremena te razvijati kulturu čitanja i
adekvatno korištenja knjižnične građe.

Kalendar plana rada za razdoblje rujan 2015. – rujan 2017.

Sve aktivnosti koje su navedene u razdoblju rujan-studeni 2015., planirane su i održane te
navedene u Planu i programu koji je dovršen u mjesecu prosincu 2015. godine.
RUJAN 2015.
 Planiranje i prijava programa za Mjesec hrvatske knjige 2015.
 Upudivanje dopisa osnovnim školama radi evidencije novoupisanih učenika.
 Upudivanje dopisa osnovnim školama radi organiziranja prvog posjeta učenika ONKD.
 Slanje prijavnica Ministarstvu kulture za programe koju su planirani za 2016.
 Stručno usavršavanje: 12. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s
posebnim potrebama
 Planiranje radionica za djecu s djelatnicima SOS Dječjeg sela Ladimirevci

LISTOPAD 2015.
 Upis učenika prvih razreda OŠ u ONKD, organiziranje posjeta i upoznavanje učenika s ONKD.
 Početak programa Mjesec hrvatske knjige (15. listopada)
 Priprema i postavljanje izložbe „Franjo Hanaman- Drenovački velikan“.
 Provođenje Nacionalnog kviza za poticanje čitanja 2015. u suradnji sa školskom knjižničarkom OŠ
„Ivan Meštrovid“Drenovci
 Radionica s osobama s posebnim potrebama „Golubovi“ Drenovci
 Radionica s polaznicima Društva osoba s invaliditetom „Zvjezdice“ Gunja
 Posjet Dječjem vrtidu „Petar Pan“ Drenovci
 Posjet i radionica s polaznicima Dječjeg vrtida „Petar Pan“ Drenovci
 Obilježavanje Dana jabuka
 Slanje 2. Rekapitulacije za nabavu knjižne i neknjižne građe MK.
STUDENI 2015.
 Program Srijedom u knjižnicu – priprema i održavanje predavanja „Franjo Hanaman-drenovački
velikan“
 Priprema, izbor i dodjela nagrada najčitateljima i najkorisnicima 2015.
 Priprema i dodjela zahvalnica donatorima knjižne i neknjižne građe.
 Priprema knjižne građe za Ogranak Račinovci
 priprema i uređenje prostora Ogranka Račinovci za početak rada.
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Priprema radnih materijala i rad na organizaciji programa Dan hrvatskih knjižnica 11.11.2015. te
organizaciji za održavanje Središnje svečanosti „Knjižnica godine 2015.“
„ONKD-jučer, danas, sutra“ – montiranje 12-minutnog video zapisa
Pojačana nabava knjižne građe u tjednu trajanja Interlibera
Slanje izvješda Ministarstvu kulture za prijavljene programe u 2015. god.
Organiziranje programa Srijedom u knjižnicu
Stručno usavršavanje: „Zakon o pravu na pristup informacijama – izmjene i dopune“.

PROSINAC 2015.
 Slanje Izvješda za nabavu knjižne i neknjižne građe po nakladnicima i dobavljačima
 Slanje Izvješda Pravo na pristup informacijama
 Priprema knjižne građe za Ogranak Račinovci
 priprema i uređenje prostora Ogranka Račinovci za početak rada

SIJEČANJ 2016. i 2017.
 Organiziranje i provođenje radionica za djecu
 Izrada Izvješda o radu ONKD za 2015. god. (za Opdinu Drenovci i VSŽ)
 Sastanak Organizacijskog odbora i utvrđivanje liste sudionika Pjesničkih susreta
 Prijedlog i plan provedbe revizije
 Prijavljivanje programa Srijedom u knjižnici Vukovarsko-srijemskoj županiji
 Prijavljivanje programa Pjesnički susreti Vukovarsko-srijemskoj županiji
 Prijavljivanje programa Nabava knjižne i neknjižne građe Vukovarsko-srijemskoj županiji
 Prijavljivanje programa Kad se naše ruke slože Vukovarsko-srijemskoj županiji
 Planiranje radionica za djecu s djelatnicima SOS Dječjeg sela Ladimirevci
VELJAČA 2016. i 2017.
 Priprema i upis podataka u Statistiku Vukovarsko-srijemske županije te dostavljanje iste Matičnoj
službi VSŽ
 Radionice za djecu „Dijete i pčela“ s članovima Udruge „Pčelari Cvelferije“
 Priprema tematske izložbe za Valentinovo(15.veljače)
 Slanje izvješda za Otkup knjiga Ministarstva kulture u prethodnoj godini
OŽUJAK 2016. i 2017.
 Sastanak Organizacijskog odbora za utvrđivanje konačne liste sudionika i programa Pjesničkih
susreta
 Slanje poziva sudionicima Pjesničkih susreta
 Obilježavanje Dana hrvatskog jezika u suradnji s OŠ“Ivan Meštrovid“ Drenovci
 Srijedom u knjižnicu
 Planiranje i prijava programa za Nod knjige
 Priprema tematske izložbe za Svjetski dan voda (22. Ožujka)
 Početak opremanja dograđenog dijela Opdinske narodne knjižnice Drenovci (2016. god.)

TRAVANJ 2016. i 2017.
 Priprema za održavanje Pjesničkih susreta
 Održavanje programa Nod knjige
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Posjet Dječjem vtidu „Petar Pan“
Posjet ONKD članova Društva „Zvjezdice“

SVIBANJ 2016. i 2017.
 Održavanje Pjesničkih susreta
 Svečano otvorenje dograđenog dijela ONKD
LIPANJ 2016. i 2017.
 Planiranje i početak održavanja programa „Ljeto u knjižnici“ u Drenovcima i Račinovcima
 Priprema programa, slanje poziva djeci za program „Ljeto u knjižnici“
 „Srijedom u knjižnicu“
 Planiranje i organiziranje godišnjih odmora djelatnika

SRPANJ 2016. i 2017.
 Provedba niza radionica u sklopu programa „Ljeto u knjižnici“
 Održavanje radionica za djecu i mlade u suradnji s Hrvatskim fotosavezom
 Provedba programa „Ljeto u knjižnici“ u Ogranku Račinovci
 Slanje 1. rekapitulacije za nabavu knjižne i neknjižne građe MK
 Izrada Izvješda o radu ONKD za prvih 6.mj. tekude godine
KOLOVOZ 2016. i 2017.
 Provedba niza radionica u sklopu programa „Ljeto u knjižnici“
 Održavanje radionica za djecu i mlade u suradnji s Hrvatskim fotosavezom
 Provedba programa „Ljeto u knjižnici“ u Ogranku Račinovci
 Provedba programa „Ljeto u knjižnici“ u Ogranku Rajevo Selo
 Priprema i popunjavanje prijavnica za Ministarstvo kulture i prikupljanje potrebne dokumentacije
RUJAN2016.
•
Planiranje i prijava programa za Mjesec hrvatske knjige
•
Upudivanje dopisa osnovnim školama radi evidencije novoupisanih učenika
•
Upudivanje poziva osnovnim školama radi organiziranja prvog posjeta učenika ONKD
•
Slanje prijavnica Ministarstvu kulture za programe koju su planirani za narednu godinu
LISTOPAD2016.
 Slanje izvješda Ministarstvu kulture, Vukovarsko-srijemskoj županiji i Opdini Drenovci za održane
programe u tekudoj godini.
 Upis učenika prvih razreda osnovnih škola u ONKD, organiziranje posjeta i upoznavanje učenika s
ONKD.
 Početak programa Mjesec hrvatske knjige (15. listopada)
 Priprema i postavljanje tematske izložbe u MHK na odjelu za odrasle
 Provođenje Nacionalnog kviza za poticanje čitanja u suradnji sa školskom knjižničarkom OŠ „Ivan
Meštrovid“ Drenovci
 Radionica s osobama s posebnim potrebama „Golubovi“ Drenovci
 Radionica s polaznicima Društva osoba s invaliditetom „Zvjezdice“ Gunja
 Posjet Dječjem vrtidu „Petar Pan“ Drenovci
 Posjet i radionica s polaznicima Dječjeg vrtida „Petar Pan“ Drenovci
 Obilježavanje Dana jabuka
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STUDENI2016.
 Srijedom u knjižnicu
 Priprema, izbor i dodjela nagrada najčitateljima i najkorisnicima
 Pojačana nabava knjižne građe u tjednu trajanja Interlibera
 Odlazak na Interliber
 Slanje izvješda Ministarstvu kulture za prijavljene programe u 2015. god.
 Slanje 2. rekapitulacije za nabavu knjižne i neknjižne građe MK
PROSINAC2016.
 Slanje Izvješda za nabavu knjižne i neknjižne građe po nakladnicima i dobavljačima
 Slanje Izvješda Pravo na pristup informacijama
 Božidna izložba
AKTIVNOSTI KOJE VODITELJICA OBAVLJA KONTINUIRANO TIJEKOM CIJELE GODINE


















nabava knjižne građe
slanje narudžbenica za nabavu knjižne građe
pladanje računa za nabavu knjiga
obrada knjižne građe
objavljivanje novosti na facebook profilu ONKD
objavljivanje novosti na web-stranici ONKD u suradnji s Angelom Grgid
obilježavanje obljetnica rođenja i smrti poznatih osoba iz kulture, umjetnosti, znanosti i
književnosti
suradnja s udrugama
suradnja s knjižničarima iz drugih knjižnica
svakodnevna komunikacija s korisnicima
pradenje i vođenje evidencije o pristiglim knjigama iz Otkupa ministarstva kulture
stručno usavršavanje iz područja rada s djecom i mladima
stručno usavršavanje iz područja rada s osobama s posebnim potrebama
stručno usavršavanje iz područja rada obradbe knjižne i neknjižne građe
provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama
međuknjižnična posudba
evidentiranje donacija knjižne i neknjižne građe

U Drenovcima, 16.prosinca 2015.
Voditeljica poslovanja središnjih odjela
Opdinske narodne knjižnice Drenovci
______________________________
Ivana Maršid Zečevid, dipl.knjiž.
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