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I.

POSLOVANJE*

Godina koja je za nama, kao što su to činile i sve prethodne, donijela je određene posebnosti koje su se
odrazile kako na godišnje poslovanje Općinske narodne knjižnice Drenovci tako i na status knjižnice u
strukovnom vrednovanju.
Oko poslovanja knjižnice u lokalnoj zajednici, te učincima novih (zamjene za djelatnice na bolovanju)
djelatnica generalno možemo istaknuti da se većina njih sve uspješnije nose s radnim obvezama čime je sve
vidljiviji njihov učinak na kvantitetu i kvalitetu usluga koje Knjižnica osigurava svojim članovima tako i
članovima lokalne zajednice. Kako ćemo to kasnije vidjeti u poglavlju Knjižnica u lokalnoj zajednici,
osjetno je povećan broj i dinamika održanih programa za sve uzraste naših korisnika. Ovaj pozitivan skok
djelomično je narušen u Ogranku Račinovci, jer za razliku od istoga perioda prošle godine kada je na
igraonice dolazilo skoro 250 djece, ove godine ne bilježimo niti jedno dijete. Nakon godišnjih odmora, u
drugom dijelu godine, skrenuo sam pažnju djelatnici koja vodi igraonice da aktivnije pristupi animiranju
račinovačke djece u dobi od 3 do 6 godina, te tako ponovno uspostavi rad igraonice u Ogranku Račinovci.
Kako još uvijek nema pomaka zatražio sam da se tom zadatku još više posveti.
Ono što posebno želim istaknuti, a što je drenovačku knjižnicu, nakon primljenoga priznanja za
Knjižnicu godine 2015., ponovo vratilo u središte pozornosti pa samim tim i struke je pilot-projekt „Knjige
na mreži“. Projekt je to kojega Općinska narodna knjižnica Drenovci zagovarala pune tri godine, da bi
konačno zaživio u 2018. i kao takav prihvaćen od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao
razvojni projekt u knjižničarskoj struci.
Tijekom provedbe projekta koji je predstavljen u Vukovaru, Požegi, Virovitici, Koprivnici, Zagrebu,
Varaždinu, te na skupu školskih knjižničara Republike Hrvatske ma Krku, projektu se priključilo preko 100
knjižnica koje su putem portala „Knjiga na mreži“ vršile razmjenu knjiga koje se ne nalaze u fondu koji je
namijenjen njihovim korisnicima. Iako je pilot faza projekta okončana projekt i dalje živi, te se putem njega i
dalje odvija razmjena među registriranim knjižnicama
U 2017. prijavili smo ukupno devet projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske
za 2018. godinu ali i jednak broj prijavnica na natječaj Vukovarsko-srijemske Županije. Pa su tako, po
osnovi ovih prijava, tijekom prvih 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
 Pjesnički susreti
10.000,00 kn
 Časopis „Hrašće“
10.000,00 kn
 Pilot-projekt „Knjige na mreži“
10.000,00 kn
UKUPNO:

120.000,00 kn

Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska županija, koja podupire rad Knjižnice kroz nabavu knjižne
građe, Pjesničke susrete i časopis Hrašće, situacija se u posljednjih godina počela popravljati.
Za ovu godinu potpisali smo ugovore za sljedeće programe:
 Nabava knjižne građe Drenovci
5.000,00 kn
 Nabava knjižne građe Račinovci
2.500,00 kn
 Nabava knjižne građe Rajevo Selo
2.500,00 kn
 Pjesnički susreti
3.000,00 kn

 Časopis Hrašće
 Projekt „Knjihe na mreži“
UKUPNO:

4.000,00 kn
2.000,00 kn
19.000,00 kn

U 2018. prijavili smo ukupno osam projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske
za 2019. godinu ali i jednak broj prijavnica na natječaj Vukovarsko-srijemske Županije. Rezultate očekujemo
početkom 2019. kada bi nam trebali stignuti ugovori za prihvaćene projekte.
PRIJAVLJENO:
 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
 Pjesnički susreti
20.000,00 kn
 Nagrada „Visoka žuta žita“
10.000,00 kn
 Okrugli stol „Poezija-stanje stvari“
5.000,00 kn
 Časopis „Hrašće“
10.000,00 kn
 Kreativne drenovačke pčelice
7.000,00 kn
UKUPNO:
142.000,00 kn
Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska županija, koja podupire rad Knjižnice kroz nabavu knjižne
građe, Pjesničke susrete i časopis Hrašće, situacija se u posljednjih godina počela popravljati.
Za ovu godinu prijavili smo slijedeće programe:
 Nabava knjižne građe Drenovci
5.000,00 kn
 Nabava knjižne građe Račinovci
2.500,00 kn
 Nabava knjižne građe Rajevo Selo
2.500,00 kn
 Pjesnički susreti
6.000,00 kn
 Časopis Hrašće
3.000,00 kn
 Kreativne drenovačke pčelice
1.500,00 kn
UKUPNO:
20..500,00 kn
Kad već govorimo o financijama, pored prihoda koje ostvarimo iz ostalih izvor tu su i izravni,
odnosno vlastiti prihodi koji su ostvareni od članarina, zakasnina, fotokopiranja, prodaje knjiga i drugih
usluga koje knjižnica svakodnevno bilježi. Oni u 2018 godine iznose 29.411,50 kn. U usporedbi s
prethodnom godinom kod ove vrste prihoda zaustavljen je padajući trend i on je već drugu godinu za redom
na približno istim vrijednostima.
No s druge strane pad broja stanovnika kome svi svjedočimo¸ odnosno sezonski, a sve više trajni
odlasci, izravno se preslikavaju i na broj korisnika knjižničnih usluga, odnosno članova. Među onima koji
odlazi u dobroj mjeri su bivši članovi knjižnice koji su redovito koristili naše usluge. Promatrajući protekle
tri godine, članstvo u prosijeku nije produžavalo 40 korisnika po godini i s obzirom na aktualne trendove ni u
narednom periodu ne očekujemo da će doći do pozitivnijih učinaka, a samim tim ni do povećanja izvornih
prihoda.
Glede stanja fonda u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci s datumom 31. 12. 2018. on iznosi 45.098
jedinice knjižne i neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi 4.408.771,63 kn.
Tablica nabavljene, darovane i otpisane knjižne građe u 2018. godini
VRSTA NABAVE
Kupovina Općina
Kupovina Knjižnica
Kupovina Županija
Kupovina Ministarstvo
VRSTA NABAVE
Otkup Ministarstva kulture
Donacije

OTPIS GRAĐE

BROJ PRIMJERAKA
302
73
103
976
Ukupno: 1.454
BROJ PRIMJERAKA
890
1.909
Ukupno: 2.799

UKUPNA VRIJEDNOST
29.976,14 kn
6.367,77 kn
9.985,06 kn
89.988,34 kn
Ukupno: 136.317,31 kn
UKUPNA VRIJEDNOST
123.174,67 kn
141.042,50 kn
Ukupno: 264.217,17 kn

UKUPNO: 4.253

UKUPNO: 400.534,48 kn

BROJ PRIMJERAKA
32

UKUPNA VRIJEDNOST
2.166,80 kn

II. KNJIŽNIČNA GRAĐA**
Osiguravanje primjerenog izbora knjižne i neknjižne građe svojim članovima i ostalim korisnicima
jedan je od temeljnih zadataka Knjižnice koji se kontinuirano provodio tijekom 2018. godine, kao i ranijih
godina. Najvećim dijelom su na to utjecala financijska sredstva koja Knjižnici osiguravaju Ministarstvo
kulture, Vukovarsko – srijemska županija, Općina Drenovci te sredstva iz vlastitog proračuna.
Ministarstvo kulture već godinama, a tako i u 2018. godini, osigurava sredstva za nabavu knjižne i
neknjižne građe u iznosu od 60.000,00 kn za Središnju knjižnicu u Drenovcima, te 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 5.000,00 kn za
Središnju knjižnicu u Drenovcima, 2.500,00 kn za Ogranak Račinovci i 2.500,00 kn za Ogranak Rajevo Selo,
dok su sredstva Općine Drenovci za nabavu knjižne i neknjižne građe raspoređena tako da je namijenjeno
20.000,00 kn za Središnju knjižnicu u Drenovcima, 5.000,00 kn za Ogranak Račinovci i 5.000,00 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 nabavljeno 4.253 primjerka knjižnične građe čija je vrijednost
400.534,48 kn. Od toga je 1.909 primjeraka knjižnične građe u vrijednosti 141.042,50 kn stiglo putem
donacija što je i najveći broj nabavljenih jedinica unutar jednog od načina nabave knjižnične građe. Otkupom
Ministarstva kulture stiglo je 890 primjeraka knjižnične građe u vrijednosti 123.174,67 kn.
Od ukupno nabavljene građe, za Ogranak Račinovci je izdvojeno 727 jedinica knjižnične građe u
vrijednosti od 67.127,64 kn, a za Ogranak Rajevo Selo 1.226 jedinice u vrijednosti 103.310,12 kn. Iako je za
nabavu građe osiguran jednak iznos financijskih sredstava, razlika u broju prinovljenih jedinica građe među
Ograncima proizlazi iz razloga što se građa pristigla donacijama smještala većim dijelom u Ogranak Rajevo
Selo. S obzirom da je Ogranak mlađi i prostorno veći, na taj se način njegov fond može brže izgrađivati.
Sveukupni fond Općinske narodne knjižnice Drenovci (Središnja knjižnica i Ogranci) na dan
31.12.2018. godine ima 45.098 primjeraka knjižne i neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi
4.408.771,63 kn.
Prema Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Pravilniku o reviziji i otpisu knjižne građe
(NN 21/02) Knjižnica je dužna provoditi revizije i otpise knjižnične građe. Prva revizija je izvršena 2008.
godine, a druga je trebala biti izvršena 2014. godine. Zbog katastrofalnih poplava 2014. godine kada je skoro
cjeloviti fond bio izmješten na kat, te nadogradnje knjižničnog prostora i opremanja i otvorenja Ogranaka
Račinovci i Rajevo Selo, revizija je morala biti odgođena te je izvršena tijekom veljače i ožujka 2016.
godine. Otpis građe izvršen je prema potrebnim kriterijima (zastarjelo, izgubljeno, uništeno) i ukupno su
otpisana 82 primjerka u vrijednosti 6.857,41 kn. Posebno ističemo da je Knjižnica u to vrijeme bila otvorena
korisnicima, što je rijedak primjer u knjižničarskoj struci u Hrvatskoj. Prema tipu knjižnice i veličini fonda
Općinska narodna knjižnica Drenovci slijedeću reviziju treba obaviti za 3 godine tj. 2022. godine.
Otpis se pored toga vrši i kontinuirano tijekom godine. U 2018. godini otpisane su 32 knjige u
vrijednosti 2.166,80 kn.
Nastavljena je izgradnja postojećih zbirki, a zbog nabave novih polica i preuređenja postojećih,
obavlja se razmještaj cjelokupnog fonda na svim odjelima.
U fondu naše knjižnice nalazi se 5 elektroničkih (digitaliziranih) knjiga koje su dostupne putem webkataloga na službenoj internetskoj stranici knjižnice te putem zajedničke baze podataka knjižnica u sustavu
Metelwin.
Središnja knjižnica je u 2018. god. bila pretplaćena na 5 naslova novina, te 18 naslova časopisa, od
čega su 4 za djecu i mlade.
Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci prema popisu stanovništva iz 2011. godine (5.174
stanovnika) Općinska narodna knjižnica Drenovci 31.12.2018. ima 8,71 knjiga po stanovniku lokalne
zajednice što je više od standarda za pet knjiga, jer Standard za narodne knjižnice Republike Hrvatske nalaže
da knjižnice VI. tipa (do 10.000 stanovnika), trebaju imati 3 knjige po stanovniku.
Ogranak Račinovci započeo je s radom 15. prosinca 2015. godine. Knjižnični fond Ogranka je na dan
31.12.2018. godine sadržavao 5.474 primjerka knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 454.330,44 kn. Građa
je dio fonda Središnje knjižnice koja je reinventarizirana i premještena u Ogranak, ali je nabavljen velik broj
lektirnih i drugih naslova kupnjom, kao i donacijama. Knjižnična građa će se za Ogranak Račinovci i dalje
kontinuirano nabavljati kao i za Središnju knjižnicu.

Tjedna otvorenost Ogranka je 20 sati. Građa je u Ogranku smještena u dva odjela. Na dječjem odjelu
se nalazi dječja stručna literatura, književnost za djecu, književnost za mlade i slikovnice. Na odjelu za
odrasle se nalazi čitaonica s referentom građom, AV-građa, hrvatska književnost, strana književnost te
stručna literatura.
Ogranak Rajevo Selo je započeo s radom 3. srpnja 2017. godine. Knjižnični fond je na dan
31.12.2018. godine sadržavao 5.214 primjeraka knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 435.342,52 kn. Fond
je, kao što je spomenuto, najvećim dijelom izgrađen na temelju donacija, zatim kupnjom, otkupom
Ministarstva kulture, a također i izmještanjem knjižne građe iz otvorenog spremišta Središnje knjižnice u
kojem su smještene dublete (više primjeraka istog naslova) knjižne građe. U 2018. godini u Ogranak Rajevo
Selo su pristizale novine Glas Slavonije i dječji časopis OK.
Ogranak je također otvoren 20 sati tjedno. Smješten je na dvije etaže u kojima se nalaze dva odjela. Na
dječjem odjelu je smještena dječja stručna literatura, književnost za djecu, književnost za mlade i slikovnice.
Na odjelu za odrasle se nalazi hrvatska književnost, strana književnost, stručna literatura te AV-građa i
čitaonica dnevnog tiska.
III. ČLANOVI I POSUDBA**
Knjižnica je na dan 31.12.2018. godine imala 2.045 upisanih članova, od čega je njih 366 aktivno.
Tijekom godine ukupno je upisano 67 novih članova: 61 član u Središnjoj knjižnici, 2 nova člana u Ogranku
Račinovci te 4 nova člana u Ogranku Rajevo selo. Od toga je u Središnjoj knjižnici na odjel za odrasle
upisano 15 novih članova, a na dječji odjel 46 novih članova. U Ogranku Račinovci oba su nova člana
upisana na odjel za odrasle (umirovljenici), dok su u Ogranku Rajevo Selo po dva nova člana upisana i na
dječji odjel i na odjel za odrasle.
U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine članovi su Središnju knjižnicu posjetili 2.822 puta i
pri tom posudili 7.119 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe. Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih
usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, igraonice), uslugama Središnje knjižnice dnevno se koristilo 78
korisnika, odnosno tijekom godine, posudbu i ostale knjižnične usluge koristio je 5.493 korisnika.
Ogranak Račinovci je posjetilo 222 članova i pritom je posuđeno 275 primjeraka knjižnične građe,
dok je ostale usluge koristilo 1.449 korisnika.
Ogranak Rajevo Selo je tijekom 2018. godine posjetilo 325 članova i pri tome je posuđeno 442
primjeraka knjižnične građe, a njih 3.010 je koristilo ostale knjižnične usluge.
U knjižničnom programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta katalogu knjižnice
koji je bio posjećena 4.748 puta. Daleko veću posjećenost ima zvanična web stranica Knjižnice koju je
tijekom 2018. otvorilo 16.444 posjetitelja.
IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE***
S obzirom da je ustroj zavičajne zbirke jedna od glavnih zadaća narodnih knjižnica i regulirana je
Zakonom o knjižnicama, Standardima za Narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Pravilnikom o matičnoj
djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i IFLA-inim i UNESCO-ovim Smjernicama a razvoj službi i
usluga, i Općinska narodna knjižnica Drenovci, u svome je fondu ustrojila Zavičajnu zbirku.
Građa zavičajne zbirke sadrži svu građu koja je objavljena o području Općine Drenovci i njezinim
značajnim ljudima, građu čiji su autori građani Općine Drenovci te građu koja je objavljena na teritoriju
Općine Drenovci. Osim toga, u zavičajnoj zbirci nalazi se građa koja na bilo koji način odražava cjelokupan
život područja Općine Drenovci, ona koja odražava društveni razvoj, gospodarsku povijest, prikazuje razna
događanja koja se održavaju na području Općine Drenovci (Pjesnički susreti, Raspjevana Cvelferija…).
Sadržaj zavičajne zbirke fizički je trenutno raspoređen na tri mjesta u knjižnici, ali se teži njegovu
objedinjenju. Prvi dio građe čine monografske i serijske publikacije koje su na studijskome odjelu smještene,
prema preporukama, u staklene ormare. Sadrži brojeve časopisa Hrašće i publikacije koje ispunjavaju
kriterije prema kojima sadržajno pripadaju zavičajnoj zbirci. Ovaj dio zavičajne zbirke broji 356 primjeraka.
Drugi dio građe čine audio građa, vizualna građa, audio-vizualna građa, sitni tisak (plakati, pozivnice,
programi…). Građa je smještena u posebnom staklenom ormaru. Unutar svake od navedene vrste građe,
građa je odložena kronološki, prema redoslijedu nastanka. Treći dio građe naziva se hemeroteka – zbirka
novinskih članaka o zavičaju i osobama iz zavičaja. Članci pripadaju razdoblju od 1979. pa sve do danas.

Hemeroteka se svakodnevno nadopunjuje pregledom dnevnih, tjednih, mjesečnih ili godišnjih novina i
časopisa. Organizirana je prema godinama nastanka članaka, a unutar svake godine po mjesecima.
Tijekom 2018. godine svaki od navedenih dijelova Zavičajne zbirke redovno se nadopunjavao.
Planovi su, što se tiče zavičajne zbirke, fizički objediniti zavičajnu zbirku te stvoriti Digitalnu
zavičajnu zbirku, koristeći tehnološke mogućnosti. Prednosti koje će knjižnica dobiti digitaliziranjem
zavičajne zbirke jesu jednostavniji pristup korisnika građi i istodobno će više korisnika moći koristiti istu
građu. Bit će omogućena brža i lakša pretraživost zbirke prema ključnim riječima, nazivima sela, imenima i
prezimenima pojedinaca. Osim toga, sačuvat će se izvornik jer će korisnici imati mogućnost korištenja
digitalnog primjerka čija se kvaliteta korištenjem ne smanjuje. Također, rezultat svega navedenoga bit će
kartoteka znamenitih zavičajnika koja će biti izvor informacija o osobama koje su doprinijele ovome
zavičaju.
Na studijskome odjelu naše knjižnice nalaze se i druge vrijedne zbirke. Jedna od zbirki je Zbirka Julija
Njikoša. Julije Njikoš rođeni je Osječanin. S obzirom da je bio skladatelj, dirigent, melograf i muzikolog,
stvarao je djela koja su najčešće bila povezana sa Slavonijom pa tako i sa Cvelferijom. Ova zbirka sadrži 405
primjeraka ukupno i audio i vizualne građe.
Zbirka Rara, zbirka je koja se nalazi, također, na studijskom odjelu naše knjižnice. Ona sadrži 276
primjeraka starih i vrijednih knjiga.
Knjižnica sadrži i Zbirku autorskih posveta koju čine knjige koje su knjižnici darovali njihovi autori i
potpisali. Ovu rijetku i neuobičajenu zbirku čini 90 primjeraka knjižne građe.
Sve se zbirke redovito nadopunjuju.

V. KNJIGA NA MREŽI***
Općinska narodna knjižnica Drenovci nositelj je projekta Knjiga na mreži, zajedno s partnerom tvrtkom
Point Varaždin, koji je ujedno i programska podrška ovome projektu. Projekt Knjige na mreži namijenjen je
knjižnicama i ustanovama koje posjeduju knjižnice. Omogućuje im da knjige koje iz određenoga razloga
nisu uvrstili u fond ponude drugima putem razmjene ili poklona. Osim toga, projekt omogućuje i
knjižnicama nakladnicima da putem projekta prodaju svoja izdanja. Cilj je projekta dati još jednu priliku
knjigama da dospiju do zajednice koja ih treba baš takve kakve jesu i koja će ih smatrati dobrodošlima, prije
nego odu u stari papir. 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.
Projekt se provodi putem mrežne stranice koja je dostupna na sljedećoj poveznici:
http://library.foi.hr/sajam/index.php?page=main.
Ova godina, 2018., testna je faza projekta, a provedena je u tri faze:
1. edukacijska faza,
2. provedbena faza,
3. evaluacijska faza.
Edukacijska faza projekta podrazumijeva predstavljanje projekta i održavanje edukacija
zainteresiranim knjižničarima na području kontinentalne Hrvatske, ali i šire. Ova faza započela je u siječnju
2018. kada je projekt uspješno predstavljen, prije svega, ravnateljima Županijskih matičnih knjižnica i
voditeljima Županijskih matičnih službi iz Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke,
Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, u
prostoru Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici. U veljači, u suradnji s Matičnom knjižnicom i matičnom
službom Vukovarsko-srijemske županije, u Gradskoj knjižnici u Vukovaru održana je prva u nizu
edukacijska radionica za operatere ovoga projekta, za knjižničare s područja matičnosti Vukovarskosrijemske županije. Ubrzo, nakon održane radionice u Vukovaru, Općinska narodna knjižnica Drenovci,
nositelj ovoga pilot-projekta, u suradnji s Gradskom knjižnicom Požega, održala je edukacijsku radionicu i
za knjižničare s područja Požeško-slavonske županije. U istome mjesecu, projekt je predstavljen i u Gradskoj
knjižnici i čitaonici u Virovitici te u Knjižnici „Fran Galović“ u Koprivnici. Edukacijska faza nastavila se i u
ožujku, kada je početkom mjeseca, u sklopu programa pod nazivom „Informativni utorak“ kojega za školske
knjižničare organizira mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka, održana i u Zagrebu edukacijska radionica za
školske knjižničare s područja matičnosti Knjižnica grada Zagreba. Edukacijske radionice provedene su i u

Krapini, Sisku te i na otoku Krku u sklopu 30. proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske. Na
edukacijskim radionicama postavljana su brojna pitanja u vezi primjene projekta i pokazan je značajan
interes za upoznavanje s projektom koji na vrlo jednostavan i financijski prihvatljiv način omogućuje
razmjenu knjižne građe. Edukacije su provodili Goran Pavlović, ravnatelj Općinske narodne knjižnice
Drenovci, Ema Topalović, knjižničarka u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci i Danko Tkalec, direktor
tvrtke Point d.o.o. iz Varaždina.
Tijekom provedbe edukacija, primijetilo se da postoje knjižničari koji su zainteresirani za projekt, ali
nisu mogli biti prisutni na edukacijama. Iz toga razloga, Općinska narodna knjižnica Drenovci odlučila je
snimiti i objaviti edukacijski video. U videu je detaljno objašnjeno i prikazano na koji način koristiti mrežnu
stranicu ovoga projekta, kako unositi knjige koje knjižnica želi ponuditi, kako pregledavati ponudu drugih
knjižnica, kako uspostaviti komunikaciju s drugim knjižnicama i slično.
Edukacijski video dostupan je na mrežnoj stranici projekta „Knjige na mreži“, odnosno dostupan je na
sljedećoj poveznici: http://library.foi.hr/sajam/index.php?page=video (2018-12-18).
Provedbena faza projekta podrazumijeva unos knjiga, komunikaciju između korisnika i razmjenu
knjiga, a evaluacijska faza je provedena, kako je i planirano, do 15. prosinca ove godine. Zbog nemogućnosti
sudjelovanja knjižnica članova ovoga projekta na Završnoj konferenciji, zamoljeni su od strane Općinske
narodne knjižnice Drenovci da pošalju podatke o darovanim ili razmijenjenim knjigama putem ove mrežne
stranice te da daju svoj sud o vrijednosti i održivosti ovoga projekta.
Projektu se do sada, u ovoj testnoj fazi priključilo 89 knjižnica (od toga specijalne, školske,
visokoškolske, gradske i narodne knjižnice).
Podaci o razmjeni knjižne građe među knjižnicama putem projekta u testnoj fazi
Na temelju dostupnih podataka, rezultati razmjene knjižne građe su sljedeći:
Knjižnica Osnovne škole Ivana Meštrovića u Zagrebu za svoj školski fond zaprimila je 14 primjeraka
knjižne građe od Općinske narodne knjižnice Drenovci.
Gimnazija Požega zaprimila je 5 primjeraka lektirnih naslova, a darovala 13 stručnih knjiga iz
područja ekonomije i prava. Surađivali su s Učilištem Maestro iz Požege.
Osnovna škola Okučani zaprimila je 11 primjeraka knjižne građe. Surađivala je s Općinskom
narodnom knjižnicom Drenovci.
Gradska knjižnica Vukovar zaprimila je 8 primjeraka knjižne građe, a darovala je 184 primjeraka
knjižne građe. Surađivala je s Učilištem Maestro iz Požege, Općinskom narodnom knjižnicom Drenovci i
Osnovnom školom Ivana Meštrovića iz Zagreba.
Učinak Općinske narodne knjižnice Drenovci
Općinska narodna knjižnica Drenovci ponudila je do sada na svome profilu 3086 primjeraka knjižne
građe, od toga je 1786 upisano u 2018., a potraživala je 22 primjerka knjižne građe. Ukupno je darovala 617
primjerka knjižne građe tijekom ove godine, a zaprimila je 20 primjerka knjižne građe koje su mjesto
pronašle u njezinom fondu. Kako je navedeno, knjižnica je od ukupne ponude knjiga, velik dio darovala
drugim knjižnicama. Važno je spomenuti da je svojim darovanjem knjiga naša knjižnica putem ovoga
projekta sudjelovala u oformljavanju knjižnice Učilišta Maestro iz Požege. Razmjena knjižne građe
Općinske narodne knjižnice provodila se sa sljedećim knjižnicama: Gradska knjižnica Labin, Gradska
knjižnica Vukovar, Osnovna škola Bukovac, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Gradska knjižnica i čitaonica
Vinkovci, Učilište Maestro, Požega, Osnovna škola Okučani, Ekonomska škola Pula, Osnovna škola “Ivan
Meštrović” Zagreb.
Knjižna građa razmijenjena je poštom ili osobnim dolaskom po nju.
VI. NAKLADNIČKA DJELATNOST*
Nakladničkim planom Knjižnice za 2018. predviđeno je objavljivanje 2 nova naslova i to nagrađeni
rukopis Anamarije Mutić na 28. Pjesničkim susretima Polaroid, te autorske knjige Marka Landeke Povijest
školstva u Cvelferiji.
Prvi naslov je već otisnut i predstavljen na 29. Pjesničkim susretima u Drenovcima 2018., a zbog
dopuna koje je autor naknadno unosio, te uredničkih intervencija izlazak knjige o školstvu u Cvelferiji
prolongiran je za veljaču 2019.

Glede časopisa HRAŠĆE, kojemu je ovo 22 godina kontinuiranoga izlaženja, a prema planu za ovu
nakladničku godinu objavili smo obadva planirana broja, a to su brojevi 51. i 52.
VII. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI***
Nastavljajući praksu prethodnih godina, Knjižnica je tijekom 2018. godine realizirala programe namijenjene
djeci (računalne radionice, igraonice za djecu predškolskog uzrasta, radionice za djecu školskog uzrasta) i
odraslima (predavanja, radionice, izložbe, promocije knjiga, okrugli stol…).
Tijekom godine, srijedom i petkom, u Središnjoj knjižnici u Drenovcima, 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 protekloj godini igraonica broji 499 posjeta u knjižnici u Drenovcima, a održavane su i
svakodnevne računalne igraonice za djecu.
Od siječnja 2016. započeli smo s održavanjem istoimenih igraonica i u našem Ogranku u Račinovcima
gdje su održavane dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom). te u istom razdoblju broji 312 posjeta.
Igraonice se kontinuirano, ponedjeljkom i srijedom, održavaju i u Ogranku Rajevo Selo. Usporedbe
radi, na kraju lipnja 2018. godine broj posjeta igraonicama je bio 95, a do kraja godine taj se kontinuitet
održao te se broji još i više posjeta, što je na kraju godine iznosilo 224 posjeta.
Aktivnosti za djecu i mlade organizirale su se i tijekom školske godine, a naročito tijekom ljetnih
praznika. Najviše suradnje se ostvarilo sa OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci i Muzejom Cvelferije.
Tijekom veljače su održavane radionice „Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom Cvelferije u
osnovnim školama u Račinovcima, Soljanima i Gunji, a ista je održana i u listopadu za 1. razred Obrtničko –
industrijske škole, Županja, smjer kuhari u prostoru Knjižnice. Nadalje, u suradnji s Muzejom su održane i
radionice „Kulturna križaljka“ i „Razglednica iz mog sela“ u sklopu programa „Ljeto u knjižnici“, a također i
„Baštinske razglednice“ u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Po prvi put, iste su radionice, kao i
one koje su djelatnice Knjižnice samostalno izvodile, u Mjesecu hrvatske knjige održane i u Ograncima u
Račinovcima i Rajevu Selu.
Manifestaciju „Noć knjige“ smo obilježili prigodnim radionicama za djecu i izložbom, a za odrasle je
organizirano gostovanje Krešimira Bagića na temu „Knjiga u ruci ili u oblacima“.
Početak svibnja je, kao i do sada, obilježen Pjesničkim susretima. 29. Pjesnički susreti „Drenovci
2018.“ okupili su preko 200 posjetitelja.
Tijekom 2018. godine, u sklopu programa „Ljeto u knjižnici“, krenuli smo s novom vrstom radionica
za djecu i mlade „Pitaj što te zanima“. Gosti na radionicama predstavljaju svoje zanimanje, a djeca imaju
mogućnost iz prve ruke saznati sve što ih zanima o određenom zanimanju. Tijekom godine su predstavljena
zanimanja: medicinska sestra i inženjer prehrambene tehnologije.
Također po prvi put, Knjižnica je, u Mjesecu hrvatske knjige, organizirala općinsku/gradsku razinu
„Natjecanja u čitanju na glas“ – državnog natjecanja koje organizira Narodna knjižnica i čitaonica Vlado
Gotovac Sisak. Pobjednike iz dvije kategorije (mlađa kategorija – učenici 3., 4. i 5. razreda; starija kategorija
– učenici 6., 7. i 8. razreda) smo potom prijavili na županijsku razinu natjecanja u Gradsku knjižnicu i
čitaonicu Vinkovci.
Petu godinu zaredom se održalo „Ljeto u knjižnici“ program namijenjen djeci osnovnoškolskog
uzrasta. Dio programa je održan samostalno, a dio suradnjom. Na naš poziv se uvijek rado odazovu Muzej
Cvelferije, Antun Abramović (Stiropor radionice), Udruga Golubovi (kreativna radionica „Ljeto na dlanu“),
Državni arhiv Vukovar (radionice „Grbovi – stari i novi“ i „Skriveno blago arhivske knjižnice DAVU“ ). U
2018. godini smo ostvarili suradnju i sa novim suradnicima: Konjičkim klubom „Dunavski raj“, Vukovar
(radionica „Upoznajmo konje i konjički sport“), SKIG-om iz Gunje (fotografska radionica), cvjećarnicom
Pavičić, Drenovci (kreativna radionica „Aranžirajmo i kod kuće“), Mijom Jurićem, prof. tjelesnog odgoja
(radionica „Zaigrajmo!: tenis“) te Brankom Marković, medicinskom sestrom i Kristinom Klarić,
inženjerkom prehrambene tehnologije u već spomenutim radionicama „Pitaj što te zanima.“
Manifestacija Mjesec hrvatske knjige koja se održava od 15. listopada do 15. studenoga u 2018.
godini je obilježena sa čak 27 programa koji su samostalno i u suradnji održavani i u Središnjoj knjižnici, a i
u Ograncima Račinovci i Rajevo Selo. Brojne radionice, igraonice, posjete Knjižnici, promocije knjiga,
izlaganja organizirana su i za djecu i za odrasle.
Knjižnica je, kao i ranijih godina, sudjelovala na XI. Gospodarskom sajmu Cvelferije na kojemu su
se mogla pogledati i kupiti izdanja iz nakladničke djelatnosti Knjižnice.

Većina navedenih programa se održava u multimedijalnoj dvorani Knjižnice, gdje se također
održavaju i sjednice Općinskog vijeća, političkih stranaka, općinskih stručnih tijela i različitih udruga,
programi obrazovanja odraslih i slično.
Knjižnica je od prosinca 2012. godine aktivna na poznatoj društvenoj mreži Facebook. Pored
službene stranice Knjižnice, na Facebooku se također mogu saznati sve informacije o radu Knjižnice i
programima koje održava. Broj korisnika koji redovito prate Facebook stranicu raste te sada broji 702
aktivna člana.
Detaljne informacije o održanim programima se nalaze u tablici.
R.br

naziv programa, organizator

br.
korisnika

dobna
skupina

Vrijeme
održavanja

21
10

djeca
odrasli

13.2.2018.
14.2.2018.

33

djeca

20.2.2018.

26
22
6
13

djeca
djeca / odrasli
djeca
djeca

5.
6.
7.

„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom Cvelferije
u OŠ „Ivan Filipović“ Račinovci
Radionica Izrada korpica od starog papira u Gunji
„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom Cvelferije
u OŠ „Josip Kozarac“ Soljani
„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom Cvelferije
u OŠ „Antun i Stjepan Radić“ Gunja
Izložba „Kad bih bio knjiga“
Likovna radionica „Kad bih bio knjiga“
Igraonica – „Noć knjige“

8.
9.

„Knjiga u ruci ili u oblacima“ –Krešimirom Bagićem
Izložba „29. Pjesnički susreti“

5
128

odrasli
djeca/odrasli

10.
11.

29. Pjesnički susreti „Poezija ravnice“
29. Pjesnički susreti - Književnici u osnovnim školama
Općine Drenovci i knjižnicama VSŽ
29. Pjesnički susreti
Predstavljanje zbirke pjesama Polaroid
Pjesnički susreti - Središnje književno sijelo
„Ljutnja“ – radionica sa Dječjim vrtićem „Petar Pan“,
Drenovci
Predstavljanje knjige „Kip slobode“ autorice Maje
Urban
Radionica uz izložbu „Čuvali smo granicu na Savi“ u
suradnji s Muzejom Cvelferije
Ljeto u knjižnici – „Upoznajmo konje i konjički sport“,
radionica u suradnji s KK „Dunavski raj“, Vukovar
Ljeto u knjižnici – „Pitaj što te zanima“ – predstavljanje
zanimanja: medicinska sestra, gošća Branka Marković
Ljeto u knjižnici – fotografska radionica u suradnji sa
SKIG-om, Gunja
Ljeto u knjižnici – Igre u Knjižnici
Ljeto u knjižnici – „Aranžirajmo i kod kuće“ – kreativna
radionica u suradnji sa cvjećarnicom Pavičić, Drenovci
Ljeto u knjižnici – „Kulturna križaljka“ u suradnji s
Muzejom Cvelferije
Ljeto u knjižnici – „Razglednica iz mog sela“ u suradnji
s Muzejom Cvelferije
Ljeto u knjižnici – Stiropor radionica u suradnji s
Antunom Abramovićem
Ljeto u knjižnici – Stiropor radionica
Ljeto u knjižnici – kreativna radionica „Ljeto na dlanu“
u suradnji s Udrugom „Golubovi“, Drenovci
Ljeto u knjižnici – „Zaigrajmo! : tenis“ – gost Mijo
Jurić, prof. tjelesnog odgoja

30
123
29

odrasli
Djeca/odrasli

23.2.2018.
23.4.2018.
19.4.2018.
23. i
25.4.2018.
23.4.2018.
30.4.7.5.2018.
3.5.2018.
4.5.2018.

25
49

Odrasli
Odrasli

5. 5. 2018.
5. 5. 2018.

17
12

djeca
odrasli

30.5.2018.
6.6.2018.

2

djeca

19.6.2018.

14

djeca

3.7.2018.

14

djeca

5.7.2018.

13
8

djeca
djeca

10.7.2018.
12.7.2018.

13

djeca

17.7.2018.

4

djeca

19.7.2018.

2

djeca

24.7.2018.

5
12

31.7.2018.
2.8.2018.

14

djeca
djeca
djeca/
odrasli

3

djeca

9.8.2018.

1.
2.
3.
4.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

7.8.2018.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Ljeto u knjižnici – kreativna radionica „Spleti pa uredi“
– izrada košara od starog papira
Ljeto u knjižnici – kreativna radionica „Spleti pa uredi“
– izrada košara od starog papira
Ljeto u knjižnici – kreativna radionica „Jesi li za selfi“ –
izrada okvira za fotografije
Ljeto u knjižnici – „Pitaj što te zanima“ – predstavljanje
zanimanja: inženjer prehrambene tehnologije, gošća
Kristina Klarić
Ljeto u knjižnici – „Grbovi – stari i novi“ u suradnji s
Državnim arhivom u Vukovaru
Ljeto u knjižnici - „Skriveno blago arhivske knjižnice
DAVU“ u suradnji s Državnim arhivom u Vukovaru
Micro:bit radionica
XI. Gospodarski sajam
„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom Cvelferije
– 1. razred Obrtničko-industrijske škole, Drenovci
MHK – „Zavičajni govor“, gost Ivica Ćosić Bukvin
MHK – Okrugli stol: Martin Robotić ; Gimnazija
Županja
MHK – „Natjecanje u čitanju naglas“ – općinska razina
MHK – radionica „Stari straničnici“
MHK – radionica „Baštinske razglednice“, Ogranak
Rajevo Selo
MHK – radionica „Baštinski mozaik“ u suradnji s
Udrugom Golubovi, Drenovci
MHK – „Nacionalni kviz za poticanje čitanja“ u suradnji
s OŠ „Ivan Meštrović“, Drenovci
MHK – radionica „Stari straničnici“, Ogranak Račinovci
MHK – „Zavičaj u pjesmi i prozi“ u suradnji s Udrugom
„Sv. Mihovil“, Drenovci
MHK – predstava „Vučić Krezubić iz Maksimira“
autorice KatijeRomac
MHK – Knjižnica Vas daruje… - besplatan upis novih
članova i akcija vraćanja knjiga bez naplate zakasnine u
povodu 15. rođendana Knjižnice
MHK – Izložba u povodu obilježavanja 15. obljetnice
otvorenja Općinske narodne knjižnice Drenovci
MHK – predstavljanje knjige „Sjena brončanog štakora“
autora Mladena Kopjara
MHK – predstavljanje knjige „Leptir Božo“ autora Ante
Pranjkića
MHK – „Dan sa Zvjezdicama“ – radionica za članove
Udruge Zvjezdice, Gunja
MHK – posjet prvašića OŠ „Ivan Filipović“, Račinovci;
Područna škola Đurići
MHK – posjet predškole pri OŠ „Ivana Meštrovića“,
Drenovci
MHK – „Poznati hrvatski glagoljaš, Drenovčanin fra
Marko Japundžić“, gost Vera Erl
MHK – posjet prvašića OŠ „Ivan Meštrović“, Drenovci
MHK – posjet prvašića OŠ „Mara Švel Gamiršek“,
Vrbanja i OŠ „Davorin Trstenjak“, Posavski Podgajci
MHK – „Zavičajni govor“, Ogranak Račinovci
MHK – radionica „Glagoljica u igri“, Drenovci
MHK –„Naši najvjerniji“ – najčitatelji i donatori
MHK – radionica „Baštinske razglednice“ u suradnji s
Muzejom Cvelferije, Drenovci
MHK – „Nakladništvo u baštinskim ustanovama“

6

djeca

14.8.2018.

2

djeca

16.8.2018.

2

djeca

21.8.2018.

3

djeca

23.8.2018.

1

djeca

28.8.2018.

4
1
26

djeca
djeca
odrasli

30.8.2018.
31.8.2018.
22.9.2018.

6
12

djeca
odrasli
odrasli/ djeca

9.10.2018.
17.10.2018.

70
10
1

djeca
djeca

19.10.2018.
19.10.2018.
19.10.2018.

21

djeca

22.10.2018.

14

odrasli

23.10.2018.

7
2

djeca
djeca

24.10.2018.
24.10.2018.

26

odrasli

24.10.2018.

34

djeca

26.10.2018.

6

djeca / odrasli

29.10.2018.

223

djeca /
odrasli

29.10. –
15.11.2018.

28

djeca

30.10.2018.

10

odrasli
odrasli / djeca

31.10.2018.

12

6.11.2018.

6

djeca

7.11.2018.

16

djeca

7.11.2018.

12
13

odrasli
djeca

7.11.2018.
8.11.2018.

22
8
1
21

djeca
odrasli
djeca
djeca / odrasli

8.11.2018.
8.11.2018.
8.11.2018.
9.11.2018.

22
10

djeca
odrasli

12.11.2018.
14.11.2018.

62.
63.

R.br

MHK- igraonica „S mališanima kroz baštinu“, Drenovci
MHK – radionica „Baštinske razglednice“ u suradnji s
Muzejom Cvelferije, Ogranak Račinovci
UKUPNO
Naziv programa
Broj
igraonica

8
18

djeca
djeca

1311
br.
korisnika

Djeca/odrasli
dobna
skupina

1.

Igraonice za djecu, Središnja knjižnica

89

499

Djeca

2.

Igraonice za djecu, Ogranak Rajevo
Selo
Igraonice za djecu, Ogranak Račinovci

81

224

Djeca

0

0

Djeca

UK UP NO

170

723

SVE UKUPNO

233

2060

3.

14.11.2018
15.11.2018.

Vrijeme
održavanja
Siječanjprosinac 2018.
Siječanjprosinac 2018.
Siječanjprosinac 2018.

Odrasli/djeca

VIII. ZAKLJUČAK*
Tijekom 2018. godine Općinska narodna knjižnica Drenovci realizirala je najvećim dijelom Plan rada
za spomenuti period – zaustavljen je trend pada broja članova, a kroz veliki bogati broj Programa povećan je
korisnika i posjetitelja Knjižnice, proširen je opseg knjižničnih usluga, održani su postojeći i počele pripreme
za uvođenje novih programa.
Knjižnica i dalje ima izuzetno značajnu i važnu ulogu u modeliranju posebnih i specifičnih interesa
pučanstva Općine Drenovci, te kao javni prostor u kome su zastupljene sve strukture stanovništva naše
zajednice.
Drenovci, 22. veljače 2019.

Ravnatelj Knjižnice:
Goran Pavlović, dipl. knjižničar

*PAVLOVIĆ
**LOZIĆ
***LOZIĆ, MIĆIĆ, GRGIĆ
****ČELEBIĆ

