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I. POSLOVANJE*

Kao i svaka tako i ova godina, u svojih prvih šest mjeseci, donosi određene specifičnosti u poslovanju
Općinske narodne knjižnice Drenovci. Kada to kažem u prvom redu mislim na promjene u popunjenosti radnih
mjesta koje dobrim dijelom utječu na kvantitet i kvalitet usluga koje Knjižnica treba osigurati lokalnoj zajednici.
Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, koji je usvojen na Općinskome vijeću 2015. predviđeno je ukupno 8
radnih mjesta koja će se popunjavati sukladno mogućnostima osnivača, odnosno Općine Drenovci. Početkom ove
godine u Knjižnici su radila 2 knjižničara, voditeljica Središnje knjižnice i ravnatelj. Već u veljači voditeljica odlazi
na bolovanje, a tek nakon provedenih natječaja u ožujku primamo 1 knjižničarku, 1 dipl. knjižničarku (zamjena za
voditeljicu) i spremačicu-dostavljačicu. Novoprimljenim stručnim djelatnicama s kratkim radnim iskustvom, a što
je i za očekivati, trebalo je izvjesno vrijeme da ovladaju sistemom i načinom rada Knjižnice koja je postavila
visoke, pa i specifične standarde u knjižničarskoj struci. Kako ćemo to kasnije vidjeti u poglavlju Knjižnica u
lokalnoj zajednici, osjetno je smanjen broj održanih programa za sve uzraste naših korisnika no vjerujem da ćemo
do kraja godine u znatno poboljšati broj ali i viševrsnost programa.

Možda jednako frustrirajuća kako za Knjižnicu tako i računovodstvo Općine Drenovci bilo je uvođenje
riznice u financijsko poslovanje. Početna nesnalaženja vremenom su dobrim dijelom otklonjena ali još uvijek ima
segmenata (prije svega uvid u promet računa) koji se moraju poboljšati kako bi smo imali cjelovitiji uvid u naše
poslovanje, koje mora biti sukladno proračunskom planu.

U 2016. prijavili smo ukupno jedanaest projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za
2017. godinu ali i jednak broj prijavnica na natječaj Vukovarsko-srijemske Županije. Pa je tako, po osnovi ovih
prijava, tijekom prvi šest mjeseci stigli ugovori Ministarstva kulture za slijedeće projekte:

 Nabava knjižne građe Drenovci 60.000,00 kn
 Nabava knjižne građe Račinovci 15.000,00 kn
 Nabava knjižne građe Rajevo Selo 15.000,00 kn
 Informatizacija Drenovci 10.000,00 kn
 Informatizacija Račinovci 5.000,00 kn
 Informatizacija Rajevo Selo 5.000,00 kn
 Pjesnički susreti 7.000,00 kn
 Nagrade na Pjesničkim susretima 5.000,00 kn
 Kad se naše ruke slože 3.000,00 kn
 Časopis „Hrašće“ 10.000,00 kn

UKUPNO: 135.000,00 kn

Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska županija, koja podupire rad Knjižnice kroz nabavu knjižne građe,
Pjesničke susrete i časopis Hrašće, situacija se u posljednje dvije godine počela popravljati. No ipak se moramo
prisjetiti daleke 2013. kada smo od Županije oprihodovali 28.000,00 kuna.

Za ovu godinu potpisali smo ugovore za sljedeće programe:
 Nabava knjižne građe Drenovci 4.000,00 kn
 Nabava knjižne građe Račinovci 3.500,00 kn
 Nabava knjižne građe Rajevo Selo 3.500,00 kn
 Pjesnički susreti 3.000,00 kn
 Časopis Hrašće 3.000,00 kn

UKUPNO: 17.000,00 kn

Kad je već govorimo o financijama prihodima iz ostalih izvor tu su neizostavni izravni odnosno vlastiti
prihodi ostvareni od članarina, zakasnina, fotokopiranja i drugih usluga koje knjižnica svakodnevno bilježi. U
usporedbi s predhodnom godinom kod ove vrste prihoda zaustavljen je padajući trend, a vjerujem da će otvaranjem
novoga ogranka u Rajevu Selu trend biti nešto i povoljniji.

Slično je i sa članstvom. Iako je evidentat pad broja stanovnika¸ odnosno sezonskoga odlaska, broj korisnika
se stabilizira.



U ovom polugodišnjem izvješću donosimo tablicu nabavljene, darovane i otpisane knjižne građe.

VRSTA NABAVE - Kupovina BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST
Općina 73 6.234,98 kn
Knjižnica 27 3.345,92 kn
Županija 0 0,00 kn
Ministarstvo 578 55.076,66 kn

Ukupno: 678 Ukupno: 64.657,56 kn
VRSTA NABAVE BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST
Otkup Ministarstva kulture 180 26.213,52 kn
Donacije 1387 121.001,72 kn

Ukupno: 1568 Ukupno: 147.215,24 kn

UKUPNO: 2246 UKUPNO: 211.872,80 kn

OTPISI BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST
7 416,38 kn

II. KNJIŽNIČNA GRAĐA**

U razdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine, Knjižnica je nastojala, kao i do sada, osigurati
primjeren izbor knjižne i neknjižne građe svojim članovima i svim ostalim korisnicima.

Ministarstvo kulture,  za 2017. godinu, osiguralo je sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od
60.000,00 kn za Središnju knjižnicu u Drenovcima, 15.000,00 kn za Ogranak Račinovci i 15.000,00 kn za Ogranak
Rajevo Selo.

Vukovarsko-srijemska županija za nabavu knjižne i neknjižne građe osigurala je 4.000,00 kn za Središnju
knjižnicu u Drenovcima, 3.500,00 kn za Ogranak Račinovci i 3.500,00 kn za Ogranak Rajevo Selo, dok je Općina
Drenovci za nabavu knjižne građe osigurala 15.000,00 kn za Središnju knjižnicu u Drenovcima, 10.000,00 kn za
Ogranak Račinovci i 10.000,00 kn za Ogranak Rajevo Selo. U proračunu Knjižnice za nabavu knjižne i neknjižne
građe osigurano je 12.000,00 kn.

U navedenom razdoblju ukupno je prinovljeno 2.246 primjerka knjižnične građe čija je vrijednost
211.870,95kn. Od toga, Knjižnici je donirano 1.387 knjiga u vrijednosti 121.001,63 kn. Otkupom Ministarstva
kulture Knjižnici je dostavljeno 180 naslova knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 26.213,55 kn.

Od ukupno nabavljene građe u ovome razdoblju, za Ogranak Račinovci je nabavljeno 630 jedinica
knjižnične građe u vrijednosti 58.976,36 kn, a za Ogranak Rajevo Selo 486 jedinica knjižnične građe u vrijednosti
44.746,27 kn.

Knjižnični fond (Središnja knjižnica i Ogranci) na dan 30. 06. 2017. ima 36.625 primjeraka knjižne i
neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi 3.642.450,75 kn.

Otpis građe u ovom razdoblju izvršavan je kontinuirano tijekom polugodišta. Otpis građe izvršen je prema
zadanim kriterijima (zastarjelo, izgubljeno, uništeno) i ukupno je otpisano 7 primjerka u vrijednosti 416,38 kn.

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.

Središnja knjižnica je u 2017. god. bila pretplaćena na 5 naslova novina, te 17 naslova časopisa, od čega su 4
djecu i mladež.

Ogranak Račinovci je započeo s radom 15. prosinca 2015. god. Tjedna otvorenost Ogranka je 20 sati.
Knjižnični fond Ogranka Račinovci je do 30.06.2017. god. sadržavao 3.713 primjeraka knjižne i neknjižne građe.
Građa je dio fonda Središnje knjižnice koja je reinventarizirana i premještena u Ogranak Račinovci, ali nabavljen je
velik broj lektirnih i drugih naslova kupnjom i donacijama u 2017. god. Knjižnična građa za Ogranak Račinovci će
se i dalje kontinuirano nabavljati kao i za Središnji odjel.

U 2017. u Ogranak su pristizale sljedeće periodičke publikacije: Vita, Moja4zida, Glas lova i ribolova i
Županjski list. Građa je u Ogranku smještena u dva odjela. Na dječjem se odjelu nalazi dječja stručna literatura,
književnost za djecu, književnost za mlade i slikovnice. Na Odjelu za odrasle se nalazi čitaonica s referentnom
građom, AV-građa, hrvatska književnost, strana književnost te stručna literatura.

Kao što je vidljivo iz ugovora koje je Knjižnica potpisala s Ministarstvo kulture RH i Vukovarsko-
srijemskom županijom za Ogranak Rajevo Selo počela je nabava i obradba prinovljene građe koja će se pred
otvorenje ovoga Ogranka i fizički u njega smjestiti kako bi bila u ponudi našim korisnicima u Rajevu Selu. Pored



toga iz otvorenoga spremišta Središnje knjižnice izlučuju se dublete, odnosno istovjetni primjerci knjižne građe, s
kojima ćemo dodatno obogatiti fond Ogranka.

III. ČLANOVI I POSUDBA**

Knjižnica na dan 30.06.2017. ima upisanih 1896 članova od čega je njih 307 aktivno. Tijekom prvog
polugodišta u Središnju knjižnicu su upisana 25 nova člana, a u Ogranak Račinovci 2 nova člana. Od toga, u
Središnju knjižnicu 12 članova je upisano na dječji odjel, a 13 članova na odjel odraslih, a u Ogranku Račinovci 1
je član upisan na dječji odjel, a 1 na odjel za odrasle. U razdoblju od 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017. članovi su
Središnju knjižnicu posjetili 1.848 puta i pri tom posudili 4.870 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe.
Ogranak Račinovci je posjetilo 188 članova i pritom je posuđeno 287 primjeraka knjižnične građe.

Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, igraonice), uslugama
knjižnice dnevno se koristilo 62 korisnika, odnosno tijekom prve polovice godine, posudbu i ostale knjižnične
usluge koristio je 2.015 korisnika. U Ogranku Račinovci je ostale usluge koristilo 656 korisnika. U knjižničnom
programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici knjižnice, koja je za ovih prvi šest
mjeseci 2017. godine bila posjećena 2.136 puta.

IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE****

Općinska narodna knjižnica Drenovci u svom fondu sadrži sljedeće zbirke: Zavičajna zbirka, Zbirka Njikoš i
Rara - Zbirka starih i vrijednih knjiga (broji oko 150 naslova).

Zavičajna zbirka objedinjuje sve naslove i događanja (Pjesnički susreti, Raspjevana Cvelferija i sl.) koji se u
bilo kojem smislu odnose na Cvelferiju, pa i one čiji su autori ili sudionici s područja Cvelferije, bez obzira gdje su
nastali te one naslove i događanja koji su izdani ili provedeni na ovome području.

Zbirka je za sada sastavljena od nekoliko dijelova koji se za neko vrijeme planiraju fizički objediniti, ali i
digitalizirati, dakle stvoriti Digitalnu zavičajnu zbirku.

Jedan dio građe čine brojevi časopisa Hrašće i knjige koje se odnose na područje Cvelferije te one čiji su
autori s ovoga područja. Ovaj dio broji oko 300 jedinica knjižnične građe. Drugi dio zavičajne zbirke smješten je u
posebnom ormaru unutar kojega je građa raspoređena prema vrsti (audio građa, vizualna građa, audio-vizualna
građa, sitni tisak [plakati, pozivnice, programi i sl.]…), a unutar svake vrste građa je poredana kronološki, prema
redoslijedu nastajanja. Duplikati su izdvojeni.

Treći dio građe, za koji je do sada bilo potrebno najviše vremena kako bi se pripremio za digitalizaciju jeste
hemeroteka, zbirka novinskih članaka o zavičaju i osobama iz zavičaja. Članci pripadaju razdoblju od 1979. pa sve
do danas, 2017., te se hemeroteka redovno nadopunjuje. Organizirana je prema godini nastanka članka, a unutar
svake godine po mjesecima. Prilikom stvaranja digitalne zavičajne zbirke nastoji se, prije svega, digitalizirati
upravo hemeroteka.

V. KNJIGE NA MREŽI****

Općinska narodna knjižnica Drenovci kao nositelj projekta Knjiga na mreži, zajedno s partnerom tvrtkom Point
Varaždin koja je ujedno i vlasnikom knjižničnoga programa koji koristi knjižnica, aktivno surađuje na njegovom
implementiranju u hrvatski knjižnični sustav. Inače, ovaj projekt je namijenjen svim knjižnicama koje žele pokloniti,
prodati ili razmijeniti knjige koje su im nepotrebne u fondu ili knjižnicama koje potražuju određenu građu.

Osim što projekt knjižnicama omogućuje uslugu ponude knjiga, svaka knjižnica kao član projekta može, kako
je prije navedeno, i potraživati određenu knjigu, što je jedan od načina izgradnje knjižničnog fonda.

Knjižnice preko postavljenog obrasca unesu osnovne informacije o knjizi koju nude ili traže. Omogućeno im je
da vrlo lako međusobno uspostavljaju komunikaciju, što je velika prednost.

Naša knjižnica gotovo svakodnevno unosi i nudi nove knjige. Tako do sada na mrežnoj stranici projekta ima
oko 300 ponuđenih jedinica knjižnične građe, a u spremištu sadrži i velik broj onih koje će se kontinuirano unositi sve
dok imamo knjižnu građa koja svojom tematikom ili brojnošću ne može biti uvrštena u fond drenovačke knjižnice.



VI. NAKLADNIČKA DJELATNOST*

Nakladničkim planom Knjižnice za 2017. predviđeno je objavljivanje 2 nova naslova i to nagrađeni rukopis
na 27. Pjesničkim susretima Povratna karta i knjiga Vere Erl Drenovački stradalnici Drugog svjetskog rata od
kojih ovaj posljednji bi trebao biti gotov do konca rujna 2017.

Na natječaj Ministarstva kulture u 2017. za otkup knjiga za knjižnice u Republkici Hrvatskoj prijavljena je
fotomonografija 20 RASPJEVANIH CVELFERIJA i zbirka POVRATNA KARTA.

Glede časopisa HRAŠĆE, koji je prošle godine obilježio 20 obljetnicu izlaženja, u prvoj polovici 2017.
objavili smo 49 broj, a u tijeku su pripreme za 50 broj koji bi se trebao pojaviti početkom mjeseca prosinca.

VII. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI***

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. knjižnica je realizirala programe za djecu (računalne
igraonice, igraonice za predškolski uzrast, radionice za školski uzrast) i odrasle (predavanja, radionice, izložbe,
promocije knjiga, prodajne akcije knjiga, okrugli stol…).

Tijekom godine, srijedom i petkom, održavale su se igraonice za djecu predškolskog uzrasta Ne idem još u
školu, ali idem u knjižnicu. Igraonica broji 20-ak djece uzrasta od tri do šest godina. U proteklih pola godine
igraonica broji 380 posjeta u knjižnici u Drenovcima, a održavane su i svakodnevne računalne igraonice za djecu.

Od siječnja prošle godine započeli smo s održavanjem istoimenih igraonica i u našem Ogranku u
Račinovcima gdje se održavaju dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom), te u istom razdoblju broji 263 posjeta.

Aktivnosti za djecu i mlade organizirane su i tijekom proljetnih školskih praznika te tijekom školske godine
u suradnji s OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci i Muzejom Cvelferije.

Od 20. siječnja do 10. ožujka održan je ciklus predavanja Zimski poljoprivredni semestar kojega su
organizirali Poljoprivredna savjetodavna služba, Općina Drenovci i Općinska narodna knjižnica Drenovci za sve
vlasnike OPG-a s područja Općine Drenovci.

U multimedijalnoj dvorani drenovačke knjižnice 28. ožujka, pred uvaženom gostima, obilježena je 110.
obljetnica osnutka drenovačke knjižnice.

Dana 26. travnja, u okviru programa Srijedom u knjižnici promovirana je knjiga Ivane Plechinger Ono što
ostaje, uvijek ljubav je.

Od 4. do 6. svibnja održani su 28. Pjesnički susreti „Drenovci 2017.“  Ovogodišnji susreti održani su u
trajanju od tri dana, a o kvalitetnom i raznolikom programu svjedoči broj od preko 200 posjeta.

Obilježena je i treća godišnjica katastrofalne poplave. Započela je Okruglim stolom gdje se čulo i vidjelo što
je učinjeno i što je još potrebno učiniti kako bi se obnova završila, a nastavljena je izložbom Narodne nošnje –
obnovljena baština Cvelferije koju su priredili KUC Travno – Posudionica i radionica narodnih nošnji iz Zagreba i
Muzej Cvelferije.

Četvrtu godinu za redom počelo se održavati Ljeto u knjižnici, program namijenjen djeci osnovnoškolskog
uzrasta. Za razliku od prethodnih godina, ove godine započinje već u lipnju i trajat će do kraja kolovoza.

U prosincu 2012. godine, kreiran je profil organizacije Općinske narodne knjižnice Drenovci na poznatoj
društvenoj mreži Facebook na kojemu se, kao i na službenoj stranici knjižnice, redovito mogu saznati sve
informacije o programima u Knjižnici i njenom radu. Do sredine 2017. godine, Facebook profil redovito posjećuje
651 članova.

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

Također treba spomenuti da Općinska narodna knjižnica Drenovci obavlja funkciju srednjoškolske knjižnice
za učenike koji pohađaju 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. Radionica izrade svijećnjaka od glinamola 8 djeca 4. siječnja
2. Zimski poljoprivredni semestar – Kako do 50.000 E

za mlade poljoprivrednike (Savjetodavna služba,
ONKD)

50 odrasli 20. siječnja –
10. ožujka

3. Posjet učenika 2.r. OŠ „Mara ŠvelGamiršek“,
Vrbanja

15 djeca 8. ožujka

4. 110. obljetnica osnutka drenovačke knjižnice 60 odrasli 28. ožujka
5. Promocija Plechinger 14 odrasli 26. travnja



6. Večer pučkih pjesnika Cvelferije 30 odrasli 4. svibnja
7. Književnici u osnovnim školama Općine Drenovci 130 odrasli 5. svibnja
8. Predstavljanje zbirke pjesama Povratna karta 20 odrasli 6. svibnja
9. Središnje književno sijelo 60 odrasli 6. svibnja
10. Izložba „Narodne nošnje – obnovljena baština

Cvelferije“
60 odrasli 17. svibnja

11. Likovna radionica „Narodne nošnje naših predaka“ 76 djeca 18.-19. svibnja
12. „Ljeto u knjižnici“ – Ljetne uživancije 21 djeca 27. lipnja
13. „Ljeto u knjižnici“ – Svijet priče 17 djeca 29. lipnja

VIII. ZAKLJUČAK*

U prvoj polovici 2017. godine Općinska narodna knjižnica Drenovci realizirala je najvećim dijelom Plan
rada za spomenuti period – zaustavljen je trend pada broja članova i korisnika, proširen je opseg knjižničnih usluga,
održani su postojeći i počele pripreme za uvođenje novih programa.

Knjžnica i dalje ima važnu ulogu i kao javni prostor i kao mjesto okupljanja, posebno u sredini kao što je
naša, gdje postoji vrlo malo drugih mjesta na kojima se ljudi susreću.

Ravnatelj Knjižnice:

Goran Pavlović, dipl. knjižničar
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