IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE
DRENOVCI OD 01. 01. 2015. DO 31. 12. 2015.

I.

POSLOVANJE*

Za razliku od 2014., koja će u svakom slučaju biti upamćena kao jedna od
najsloženijih i najturbulentnijih u kratkoj povijesti rada Općinske narodne knjižnice Drenovci,
ova 2015. godina izdašno će nagraditi ovu ustanovu, kao prvo, za njezin dvanaestogodišnji
ustrajni i predani rad s našim korisnicima.
Ispisujući 2014. prijavnicu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2015. godinu samo smo se mogli nadati da će naše potrebe za
investicijom „Dogradnja Općinske narodne knjižnice Drenovci“ biti prepoznate i kao takove
prihvaćene.
U izvješću za 6. mjeseci 2015. stoji da 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 građevinskim zahvatom drenovačka
knjižnica proširit će za novih 310 četvornih metara korisne površine čime će se osigurati
primjereniji smještaj fonda, a korisnicima kvalitetnija ponuda. Sada, u ovom godišnjem
izvješću, želimo istaknuti kako je za ovaj projekt, s naslova Ministarstva kulture, osigurano
ukupno 750.000,00 kuna, a iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije 30.000,00 kn.
Jednako tako, ili kao drugo, u ovaj lijepoj priči iz 2015. Knjižnica po prvi put u svojoj
kratkoj povijesti prima prva, ali iznimno vrijedna priznanja za sve ono što čini na
populariziranju knjižničarske struke u Općini Drenovci, Vukovarsko-srijemskoj županiji i
cijeloj Hrvatskoj. Dana 11. studenoga 2015. na Dan Hrvatskih knjižnica ali i Dan
Vukovarsko-srijemske županije, Knjižnica Drenovci prima priznanje Knjižnica godine i
Povelju Vukovarsko-srijemske županije. Kao potvrdu izrečenoga iščitavamo samo jedan dio
iz obrazloženja o dodjeli Priznanja Knjižnica godine kojega potpisuju članovi povjerenstva
Hrvatskog knjižničarskog društva za dodjelu Priznanja Knjižnica godine, a koji kaže da
drenovačka knjižnica ispunjava sve zadaće knjižničarske struke, radi s korisnicima puna 62
sata tjedno, izdaje časopis „Hrašće“ te se može pohvaliti brojnim programima koji su vrlo
rijetki, ili ih uopće nema u struci.
Razvidan pomak napravljen je i po pitanju ljudski potencijala u Knjižnici, pa je za
razliku od 2014. kada je na knjižničarskim poslovima radilo samo dva stručna djelatnika,
povratkom jedne djelatnice s porodiljnoga dopusta i polaganjem stručnoga ispita druge,
knjižnica ima ukupno 4 stručna djelatnika.
U 2014. prijavili smo rekordnih sedam projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske u 2015.godini ali i prijave na natječaj Vukovarsko-srijemske Županije. Pa
je tako po osnovi ovih prijava ukupno realizirano šest projekta i to kako slijedi:
 Dogradnja Knjižnice
750.000,00 kn
 Nabava knjižne građe
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:
835.000,00 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 građe i Pjesničke susrete, situacija je iz godine u godine sve gora. Za ovu
godinu su izuzetak radovi koji se izvode na dogradnji Knjižnice u kojima Županija sudjeluje s
30.000,00 kn. S druge strane sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe, koja su u 2013.
iznosila 15.000,00 kn, svedena su na svega 7.000,00 kn. Isto tako se odluka o njihovoj
raspodjeli, županijski sredstava za kulturu, donosi tek u rujnu za tekuću godinu, pa s razlogom
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 u drugoj polovici
2014., nastavljen je tijekom cijele ove godine. S tog izvora Knjižnica je prinovila 3.509 knjiga
ili novčano iskazano 228.621,71 kuna.
II. KNJIŽNIČNA GRAĐA**
U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31.prosinca2015. godine, Knjižnica je nastojala,
kao i do sada, osigurati primjeren izbor knjižne i neknjižne građe svojim članovima i svim
ostalim korisnicima.
Ministarstvo kulture, za 2015. godinu, osiguralo je sredstva za nabavu knjižne i
neknjižne građe u iznosu od 58.000,00 kn.
Vukovarsko-srijemska županija za nabavu knjižne i neknjižne građe osigurala je
5.000,00 kn, dok je Općina Drenovci za nabavu knjižne građe osigurala 15.000,00 kn. U
proračunu Knjižnice za nabavu knjižne i neknjižne građe osigurano je 12.000,00 kn.
U navedenom razdoblju ukupno je nabavljeno 4.243 primjerka knjižnične građe čija je
vrijednost 317.728,66 kn. Od toga, Knjižnici je donirano 3.059 knjiga ukupne vrijednosti
228.621,71 kn. Otpis građe u ovom razdoblju izvršen je po osnovi zastarjelosti, oštećenja i
ostalih razloga. Otpisano je 26 primjerka građe ukupne vrijednosti 1.646,60 kn.
Otkupom Ministarstva kulture Knjižnici je dostavljeno 314 naslova knjižne i neknjižne
građe u vrijednosti 45.011,00 kn.
Ukupna vrijednost knjižničnog fonda na dan 31. 12. 2015. iznosi 3.020.766,33 kn i
fond ima 29.228 primjeraka knjižne i neknjižne građe.
Nastavljena je izgradnja postojećih zbirki, a zbog nabave novih polica i preuređenja
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 u 2015. god. bila 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 31. 12. 2015. ima 5,72
knjiga po stanovniku lokalne zajednice što je više od standarda za dvije knjige po stanovniku.
Prema Standardu za narodne knjižnice Republike Hrvatske, knjižnica VI. tipa (do 10.000
stanovnika), treba imati 3 knjige po stanovniku.
Ogranak Račinovci je započeo s radom 15. prosinca 2015. god. Knjižnični fond Ogranka
Račinovci je do kraja 2015. god. sadržavao 1170 primjeraka knjižne i neknjižne građe. Građa
je dio fonda Središnje knjižnice koja je reinventarizirana i premještena u Ogranak Račinovci.
Knjižnična građa za Ogranak Račinovci će se kontinuirano nabavljati kao i za Središnji odjel.

U 2015. u Ogranak nisu pristizale periodičke publikacije, ali su u planu za 2016. god.
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.
III. ČLANOVI I POSUDBA**
Knjižnica na dan 31. 12. 2015. ima upisana 1.773 člana od čega njih 554 aktivno.
Tijekom cijele godine u Središnju knjižnicu su upisana 64 nova člana, a u Ogranak Račinovci
4 nova člana. Od toga,u Središnju knjižnicu 30 članova je upisano na dječji odjel, a 21 član na
odjel odraslih, a u Ogranku Račinovci troje je članova upisano na dječji odjel, a jedan na odjel
za odrasle. U razdoblju od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. članovi su knjižnicu posjetili 3.962
puta i pri tom posudili 10.461 primjerak knjiga i druge knjižnične građe.
Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje,
igraonice), uslugama knjižnice dnevno se koristilo 72 korisnika, odnosno tijekom prve
polovice godine, posudbu i ostale knjižnične usluge koristilo je ukupno 5.699 korisnika. U
knjižničnom programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici
knjižnice, a u 2015. godini stranica je bila posjećena 7.172 puta.

IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE*
Općinska narodna knjižnica Drenovci je u 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 građa koju prinovljujemo u Zavičajnoj zbirci. Ta
zbirka nastoji da objedini sva događanja 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 obrađuju 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 260 jedinica knjižne građe. U tijeku je izgradnja podzbirke u Zavičajnoj
zbirci, a to audio-vizualna građa koja svojim nastankom vezana uz Općinu Drenovci. U njoj se
pojavljuju video zapisi s Manifestacija kao što su Pjesnički susreti, Raspjevana Cvelferija itd.
Druga zbirka koju smo zasebnu oformili je zbirka Rara koja broji 145 naslova. Ova broj
znatno je uvećan brojnim donacijama koje u Knjižnicu stigle koncem 2014 i početkom 2015.
godine.
Otvaranjem Studijskoga odjela 29. listopada 2014. sve navedene zbirke se nalaze u
velikoj dvorani, na katu.
V. NAKLADNIČKA DJELATNOST*
Nakladničkim planom Knjižnice za 2015. Predviđeno je objavljivanje 3 nova naslova i
to nagrađeni 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 u svibnju, pred 26. Pjesničke susrete,
a 46. broj nekoliko dana prije Božića.
Isto tako napominjemo da je Ministarstvo kulture otkupilo za knjižnice Abramovićevu
slikovnicu Princeza Čpela i 45. broj časopisa Hrašće, a Balogovu knjigu i 46. broj časopisa
ćemo nominirati za otkup u ožujku 2016.
Isto tako želim istaknuti da je Knjižnica u 2015., po prvi puta, od prodaje svojih
izdanja premašila iznos od 20.000,00 kuna
VI. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI***
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 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 prosinca, 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, koji su zbog manjka prostora podijeljeni u dvije grupe, te u obje
grupe u proteklih godinu dana igraonica broji 656 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 prosinca 2015. Godine petkom su, u prostoru knjižnice,
održavane 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.
Obilježavajući godišnjicu svoga djelovanja, 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.
Drugu godinu za redom održano je Ljeto u knjižnici, program namijenjen djeci
osnovnoškolskog uzrasta. Kroz 9 susreta, program je posjetilo 143 djece iz svih sela
Cvelferije.
Mjesec hrvatske knjige (15. 10. – 15. 11.) i ove godine je obilježen radionicama,
posjetima prvašića knjižnici i drugim potprogramima koji su detaljno prikazani u tablici.
Tema ovogodišnjeg MHK je Svjetlost i znanosti zasnovane na svjetlu. Stoga je drenovačka
knjižnica nizom programa svjedočila o djelu znanstvenika i izumitelja, Drenovčanina, Franji
Hanamanu. Po prvi puta smo organizirali i donatorsku večer tijekom koje su donatorima
uručene zahvalnice, ali i nagrade najvjernijim korisnicima knjižnice. Tijekom MHK ostvarena
je suradnja kroz posjete i radionice s osnovnim školama, vrtićima, udrugama...
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
kraja 2015. godine, facebook profil redovito posjećuje 584 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

naziv programa, organizator
Donacija knjiga NCLC Kuna Osijek i Udruge
studenata Građevinskog fakulteta Osijek
Poljoprivredna savjetodavna služba
LAG Šumanovci - radionica
Izrada mrežnih stranica sa CMS sustavom
WordPress
Promocija knjige Ivana Ćosića
Večer Pučkih pjesnika
LAG Šumanovci, radionica za mjeru 6.3
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
Pjesničko sijelo
SOS Dječje selo Ladimirevci - predstavljanje
rada programa „Pomažemo djeci i obiteljima
vratiti siguran dom“
LJETO U KNJIŽNICI –Likovna radionica
Izložba – Inmemoriam Miroslav Slavko Mađer
LJETO U KNJIŽNICI –Malo kino
LJETO U KNJIŽNICI –Likovna radionica
LJETO U KNJIŽNICI –Izrada figura i nakita s
masama za modeliranje
LJETO U KNJIŽNICI –Izrada figura i nakita s
masama za modeliranje
LJETO U KNJIŽNICI – SOS Dječje selo Ladimirevci
LJETO U KNJIŽNICI – Suradnička igra „Bajka“
LJETO U KNJIŽNICI – Kviz znanja
LJETO U KNJIŽNICI – SOS Dječje selo Ladimirevci
Gospodarski sajam Drenovci
Izložba „Franjo Hanaman – drenovački velikan“
Radionica SOS Dječje selo Ladimirevci
Posjet učenika 1. i 3. razreda OŠ „Davorin
Trstenjak“ Posavski Podgajci
Dan sa Zvjezdicama – posjet knjižnici Udruge
Zvjezdice iz Gunje
Nacionalni kviz za poticanje čitanja – učenici 7. i
8. raz. OŠ „Ivan Meštrović“
Posjet Dječjem vrtiću „Petar Pan“

br.
korisnika

dobna
skupina

Vrijeme
održavanja

odrasli

23. siječnja

30
15
8

odrasli
odrasli
odrasli

26.-28.siječnja
02. veljače
27. veljače

30
30
12

odrasli
odrasli
odrasli
odrasli

18. ožujak
14. svibanj
15. svibanj
16. svibanj

odrasli

18. lipanj

23
15
18

djeca
odrasli
djeca
djeca
djeca

18. kolovoza
21. kolovoza
20. kolovoza
21. kolovoza
25. kolovoza

15

djeca

27. kolovoza

15
16
15
11

djeca
djeca
djeca
djeca

28. kolovoza
1. rujna
3.rujna
4.rujna

4
23
4
13

djeca i odrasli
odrasli
djeca
Djeca
odrasli
Djeca
odrasli
djeca

3. listopada
15. 10. -15.11.
16. listopada
16. listopada

djeca

22.listopada

110
80
80
40
120
40

15

16 + 1

20.listopada
21. listopada

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Posjet učenika 1. raz. OŠ „Ivan Meštrović“
Posjed učenika Obrtničke škole u Drenovcima
(kuhar/konobar)
Upali lampicu i čitaj! – igraonica s ciljem
poticanja čitanja
Radionica Svjetlo života s članovima udruge
Golubovi iz Drenovaca
Besplatan upis i vraćanje knjiga bez zakasnine –
akcija povodom 12. rođ. knjižnice
Petar Pan u gostima – posjet polaznika vrtića
Posjet učenika OŠ Gunja + kazališna predstava
Franjo Hanaman – drenovački velikan
predavanje
Izbor najčitatelja, najkorisnika i donatorska
večer
Središnja svečanost Dana hrvatskih knjižnica
Dodjela nagrada najčitateljima, najkorisnicima,
pobjednici Nacionalnog kviza za poticanje
čitanja i donatorska večer

16
17

Djeca
odrasli

22. listopada
23. listopada

5 djece

djeca

23. listopada

11

odrasli

27. listopada

Svi korisnici

29.listopada

djeca
djeca
djeca
odrasli
Odrasli
djeca
odrasli
Odrasli
djeca

29. listopada
30. listopada
4. studenog

19+2
44 +4
24
28
120
25

6. studenog
11. studenog
13. studenog

VII. ZAKLJUČAK*
Razdoblje od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. u svakom slučaju će u povjesnici
Općinske narodne knjižnice Drenovci biti upisano velikim slovima zbog svega onoga što se u
tom periodu ostvarilo. 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. Ne smijemo zaboraviti da su ove godine
djelatnici Knjižnice nazočili i na brojnim programima na kojima su svojim izlaganjima
skrenuli pozornost struke ali i javnosti o dostignućima ove javne ustanove u kulturi.
Na kraju želim istaknuti da je ove godine stigla i zvanična potvrda da smo i dalje, u
punom smislu riječi, informacijsko i kulturno središte ne samo lokalne nego i šire zajednice.

Ravnatelj Knjižnice:
Goran Pavlović, dipl. knjižničar
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