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I. POSLOVANJE* 
 

Nakon iznimno nagradama bogate 2015., te izdašnim knjižnim donacijama od preko 
4.000 naslova, drenovačka knjižnica ušla je u novu 2016. s nastavkom radova na dograđenom 
dijelu središnje knjižnice. Iako su radova na dovršetku drenovačke knjižnice potrajali dosta 
duže nego što je to bilo planirano, dobrim dijelo i zbog čekanja na tehnički prijem objekta, to 
nas nije omelo u izvođenju opremanja dograđeno dijela. Za tu namjenu ukupno je utrošeno  
85.758,43 kn od čega 75.000,00 kn iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, 
9.352,25 kn iz Općinskoga proračuna i 1.406,18 kn iz vlastitih izvora.  

U petak 28. listopada, u ime Ministarstva kulture RH, gđa. Zdenka Predrijevac, 
pročelnica konzervatorskoga odjela Ministarstva kulture u Vukovaru, svečanim činom rezanja 
vrpce, otvorila je novi prostor drenovačke knjižnice čime je ova ustanova obogaćena za novih 
420 m2. Tim činom, točno jedan dan prije i trinaest godina poslije otvorenja Općinske 
narodne knjižnice Drenovci, korisnici naših usluga sada imaju na raspolaganju ukupno 807 
m2.  

Početkom godine, točnije sredinom veljače, počela je druga po redu revizija knjižnoga 
fonda Općinske narodne knjižnice u Drenovcima. Iako je u odnosu na reviziju iz 2008. knjižni 
fond udvostručen (preko 30.000 jed. knjižne građe), revizija je bila gotova za 19 radnih dana i 
za svo to vrijeme knjižnica je bila otvorena za korisnike.  

U 2015. prijavili smo rekordnih trinaest projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2016. 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:  
  

 Opremanje Knjižnice  75.000,00 kn 
 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  10.000,00 kn 
 Pjesnički susreti    7.000,00 kn 
 Nagrade na Pjesničkim susretima   5.000,00 kn 
 Kad se naše ruke slože    5.000,00 kn 
 Časopis „Hrašće“   10.000,00 kn 

 
UKUPNO: 204.500,00 kn 
 

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. Sve manje 
novaca je u proračunu za kulturu i u odnosu na ne tako daleku 2013. kada smo od Županije 
oprihodovali 28.000,00 kuna.  

Za ovu godinu je to nešto skromnije, odnosno stigli su nam ugovori za 2016. i to kako 
slijedi: 

 Nabava knjižne građe Drenovci  4.000,00 kn 
 Nabava knjižne građe Račinovci  3.000,00 kn 



 Nabava knjižne građe Rajevo Selo 3.000,00 kn 
 Pjesnički susreti    2.700,00 kn 
 Časopis Hrašće   2.000,00 kn 

 
UKUPNO: 14.700,00 kn 
 

Svi navedeni ugovori su obostrano potpisani, realizirani i o njima podnijeta izvješća 
Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Isto tako Knjižnica pokušava da od Županije naplati potraživanja od 40.000,00 kn po 
županovoj odluci za dogradnju drenovačke knjižnice.  

Kad je već govorimo o financijama i vlastitim prihodima, kao i o broju članova, ne u 
tolikoj mjeri, ali za one koje uredno vode statistike, uočava se stagniranje broja članova, te 
manji priljev novca od svih usluga koje knjižnica osigurava svojim korisnicima. Tako da kroz 
rad knjižnice, kao što je to slučaj i u drugim segmentima društva, sve je uočljiviji trend 
odlaska stanovništva sa ovih naših prostora. No i pored toga Knjižnica je, prije svega 
zaslugom nakladničke djelatnost, ostvarila 81.095,25 kn vlastitih prihoda što je do sada 
najveći ostvareni iznos. 

U izvješću o nabavljenoj, darovanoj i otpisanoj knjižnoj građi u 2016. koji smo uputili 
Općinu Drenovci stoji slijedeće: 
 

VRSTA NABAVE - Kupovina BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST 
Općina 266 27.431,65 kn 
Knjižnica 286 22.753,32 kn 
Županija 164 11.074,93 kn 
Ministarstvo 1102 103.006,56 kn 
 Ukupno: 1818 Ukupno: 164.266,46 kn 
VRSTA NABAVE BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST 
Otkup Ministarstva kulture 297 40.293,03 kn 
Donacije 4316 291.154,89 kn 
 Ukupno: 4595 Ukupno: 331.447,92 kn 
   
 UKUPNO: 6431 UKUPNO: 495.714,38 kn 
   
OTPISI BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST 
 98 7.807,65 

 

S druge strane Knjižnica je u posljednjih godinu i pol dana, putem donacija, zaprimila 
preko 6.000 primjeraka knjižne građe. Ovaj trend je nastavljen i u prvoj polovini 2016. godine 
u kojoj je od 47 donatora zaprimljeno preko 2.500 primjeraka knjižne građe. Ovaj podatak je 
u toliko značajniji što se s ovoga izvora dodatno izgrađuju fondovi u ograncima Račinovci i 
Rajevo Selo. 

 
 

II. KNJIŽNIČNA GRAĐA** 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, Knjižnica je nastojala, kao i 
do sada, osigurati primjeren izbor knjižne i neknjižne građe svojim članovima i svim ostalim 
korisnicima. S radom je započeo i Ogranak Račinovci dana 15. prosinca 2015. godine. 



Ministarstvo kulture, za 2016. 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, 3.000,00 kn za Ogranak Račinovci i 
3.000,00 kn za Ogranak Rajevo Selo, dok je Općina Drenovci za nabavu knjižne građe 
osigurala 15.000,00 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 4.000,00 kn za Knjižnicu u Drenovcima i po 2.000,00 kn za 
svaki Ogranak. 

U navedenom razdoblju ukupno je prinovljeno 6.431 primjerka knjižnične građe čija 
je vrijednost 495.714,38 kn. Od toga, Knjižnici je donirano 4.316 knjiga u vrijednosti 
291.154,89 kn. Otkupom Ministarstva kulture Knjižnici je dostavljen 297 naslova knjižne i 
neknjižne građe u vrijednosti 40.293,03 kn. 

Od ukupno nabavljene građe u ovome razdoblju, za Ogranak Račinovci su nabavljene 
2.024 jedinice knjižnične građe u vrijednosti 291.109,89 kn, a za Ogranak Rajevo Selo 824 
jedinica knjižnične građe u vrijednosti 56.705,75 kn. Bez obzira što je za nabavu građe bio 
predviđen jednak iznos financijskih sredstava za oba Ogranka, broj jedinica građe za Ogranak 
Račinovci je puno veći nego za Ogranak Rajevo Selo. Razlog tomu je velik broj donacija za 
Ogranak Račinovci, ali i izmještanje knjižne građe iz otvorenog spremišta gdje su smješteni 
dupli primjerci knjižne građe. 

Knjižnični fond (Središnja knjižnica i Ogranci) na dan 31. 12. 2016. ima 34.432 
primjeraka knjižne i neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi 3.437.794,71 kn.  

Otpis građe izvršen je u sklopu revizije knjižničnog fonda, ali i kontinuirano tijekom 
godine. Prema Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Pravilniku o reviziji i 
otpisu knjižne građe (NN 21/02) Općinska narodna knjižnica Drenovci tijekom 2014. godine 
trebala je izvršiti reviziju knjižnog fonda, drugu reviziju od početka rada s korisnicima 2004. 
god. 

Prva je revizija izvršena 2008. godine, no zbog katastrofalnih svibanjskih poplava 2014. 
kada je skoro cjeloviti fond izmješten na kat, nadogradnje knjižničnog prostora, opremanja i 
otvorenja Ogranka Račinovci i opremanja Ogranka Rajevo Selo, revizija nije mogla biti 
izvršena do kraja 2015. godine. 

Prema Planu rada za 2016. godinu revizija je predviđena u prvom tromjesečju 2016. 
godine. Revizija je započela 15. veljače i trajala je do 10. ožujka 2016. Otpis građe izvršen je 
prema potrebnim kriterijima (zastarjelo, izgubljeno, uništeno) i ukupno su otpisana 82 
primjerka  u vrijednosti 6.857,41 kn. 

Za vrijeme revizije Knjižnica je bila otvorena korisnicima što je, s obzirom na broj 
inventarizirane građe, rijedak primjer u knjižničarskoj struci u Hrvatskoj. 

Prema tipu knjižnice i veličini fonda Općinska narodna knjižnica Drenovci slijedeću 
reviziju treba obaviti za 6 godina tj. 2022. godine. 

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 web-kataloga na službenoj internetskoj stranici knjižnice te putem zajedničke 
baze podataka knjižnica u sustavu Metelwin. 

Središnja knjižnica je u 2016. god. bila pretplaćena  na 5 naslova novina, te 16 naslova 
časopisa, od čega su 2 dječja. 



Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci prema popisu stanovništva iz 2011. 
godine (5.109 stanovnika) Općinska narodna knjižnica Drenovci 31. 12. 2016. ima 6,73 
knjiga po stanovniku lokalne zajednice što je više od standarda za dvije knjige. 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. Tjedna otvorenost 
Ogranka je 20 sati. Knjižnični fond Ogranka Račinovci je do 31. 12. 2016. god. sadržavao 
3.117 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 2016. god. Knjižnična građa za Ogranak Račinovci će 
se i dalje kontinuirano nabavljati kao i za Središnji odjel. 

 Ogranak Rajevo Selo bi trebao započeti s radom u 2017. god. Nabava za Ogranak Rajevo 
Selo je kontinuirano vršena tijekom 2016. god.. Knjižnični fond trenutno sadrži 842 jedinice 
građe nabavljene kupnjom, ali i donacijama, ukupne vrijednosti 58.049,73 kn. Tijekom 2017. 
god., u fond Ogranka će se uvrstiti i naslovi koji su trenutno u otvorenom spremištu ONKD 
tako da će broj jedinica biti dosta veći. 

 
U 2016. u Ogranak Račinovci 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. 
 
III. ČLANOVI I POSUDBA** 
 
 Knjižnica na dan 31. 12. 2016. ima upisanih 1.866 članova od čega je njih 350 
aktivno. Tijekom godine u Središnju knjižnicu upisano je 78 novih članova, a u Ogranak 
Račinovci 18 novih članova. Od toga, u Središnju knjižnicu 61 član je upisan na dječji odjel, a 
17 članova na odjel odraslih, a u Ogranku Račinovci 14 je članova upisano na dječji odjel, a 4 
na odjel za odrasle. U razdoblju od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. članovi su Središnju 
knjižnicu posjetili 4.384 puta i pri tom posudili 11.299 primjeraka knjiga i druge knjižnične 
građe.  
 Ogranak Račinovci je posjetilo 496 članova i pritom je posuđeno 818 primjeraka 
knjižnične građe. 

Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, 
igraonice), uslugama knjižnice dnevno se koristilo 74 korisnika, odnosno tijekom godine, 
posudbu i ostale knjižnične usluge koristio je 6.338 korisnik.  

U Ogranku Račinovci je ostale usluge koristilo 1739 korisnika.  
U knjižničnom programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta 

web stranici knjižnice, koja je bila posjećena 6.394 puta. 
 

 

IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE* 
Općinska narodna knjižnica Drenovci je u 2016., nastavila s programom koji je zacrtan 

planom još 2010., a to je izgradnja zavičajne zbirke, te zbirki Njikoš i zbirke starih i vrijednih 
knjiga, Rara. 

No, za sve nas, daleko veći značaj ima građa koju „izgrađujemo“ u Zavičajnoj zbirci. Ta 
zbirka nastoji da objedini sva događanja i ljude s područja Općine Drenovci. 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 298 jedinica knjižne i neknjižne 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 176 naslov. Ova broj 
znatno je uvećan brojnim donacijama koje u Knjižnicu stigle koncem 2014., 2015. i 2016. 
godine. 

Otvaranjem Studijskoga odjela 29. listopada 2014. sve navedene zbirke se nalaze u 
velikoj dvorani, na katu. 

 
 

V. NAKLADNIČKA DJELATNOST* 
 

Nakladničkim planom Knjižnice za 2016. predviđeno je objavljivanje 2 nova naslova i 
to nagrađeni rukopis na 26. Pjesničkim susretima Male stvari i fotomonografija 20. 
Raspjevanih Cvelferija. Oba naslova nalaze se u prodaji.  

Inače, ova 2016. godina, u nakladničkom segmentu je rekordna po ostvarenim 
prihodima. Iz ovoga dijela izvornih prihoda Knjižnice ostvareno je u 2016., preko 40.000,00 
kuna. Tako Ministarstvo kulture otkupilo knjigu Z. Baloga u vrijednosti od 9.520,00 kn, a od 
prodaje fotomonografiju 20. Raspjevanih Cvelferija ostvarili smo preko 25.000,00 kn. Ostatak 
prihoda je nastao prodajom časopisa i naših drugih izdanja. 

Nakon što smo od Ministarstva kulture za 2013. dobili novac za dva broja, te nakon 
prihvaćenoga izvješća o realiziranom projektu, Ministarstvo je i za 2016. uvrstilo časopis 
„Hrašće“ u kategoriju potpore časopisima. Knjižnica se Ugovorom obvezala da će objaviti 
dva broja do kraja godine, pa je tako broj 47. objavljen u svibnju, pred 27. Pjesničke susrete, 
a 48. broj iz tiska je izašao prije Božića.  
 

VI. 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.  

Od srpnja 2017. godine otvoren je naš Ogranak u Rajevom Selu gdje se također planira 
održavanje igraonica za djecu dva puta tjedno. 

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

 
 



Dana 17. veljače, u okviru programa Srijedom u knjižnici promoviran je časopis Scrinia 
Slavonica i zbornik Rijeka Sava u povijesti Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod 

Od 5. do 7. svibnja održani su 27. Pjesnički susreti „Drenovci 2016.“ Ovogodišnji 
susreti održani su u trajanju od tri dana, a o kvalitetnom i raznolikom programu svjedoči broj 
od oko 200 posjeta. 

Treću godinu za redom organizirano je Ljeto u knjižnici, program namijenjen djeci 
osnovnoškolskog uzrasta. Za razliku od prethodnih godina, ove godine započeo je već u lipnju 
i trajao do kraja kolovoza. Kroz 14 susreta, program je posjetilo 263 djece iz svih sela 
Cvelferije. Tijekom ljeta, psiholozi mobilnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci, održali su 7 
radionica koje je posjetilo ukupno 87 djece. Programi su bili edukativni, zabavni, ali i 
raznovrsni, o čemu svjedoče navedeni podaci koji ujedno i govore kako je po posjećenosti 
ovogodišnje Ljeto bilo najbogatije do sad. 

Tradicionalno, kao i svake godine, Knjižnica sudjeluje na Gospodarskom sajmu 
Cvelferije na kojemu se mogu pogledati i kupiti izdanja iz nakladničke djelatnosti Knjižnice. 

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 Čitam 100 na sat. Prigodno je održano predavanje s radionicom 
i istoimenom izložbom „Čitamo kroz povijest Cvelferije“ u suradnji s Muzejom Cvelferije. 
Organizirana je i donatorsku večer tijekom koje su donatorima uručene zahvalnice, ali i 
nagrade najvjernijim korisnicima knjižnice. Svečano je obilježena 20. obljetnica izlaženja 
časopisa Hrašće. Po prvi puta su održanje tematske igraonice u Ogranku Račinovci. Tijekom 
MHK ostvarena je suradnja kroz posjete i radionice s osnovnim školama, vrtićima, 
udrugama... 

Za učenike razredne nastave održana je promocija slikovnice Vilenjakov potok, 
županjskog autora Slavena Kusture. 

Zbog velikog zanimanja za ljetne radionice, organizirane su radionice za djecu tijekom 
zimskih praznika koje su bile odlično posjećene, ali i prva kreativna radionica za odrasle u 
suradnji s Muzejom Cvelferije. Za radionice za odrasle postoji određeno zanimanje pa će 
ubuduće zasigurno postati dio programskog sadržaja ONKD.  

 
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 2016. godine, facebook profil redovito posjećuje 629 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.  Izložba na odjelu za odrasle - Valentinovo  odrasli 11.-19. veljače 
2. Radionica o umrežavanju i poslovnoj suradnji (LAR 

Vjeverica) 
12 odrasli 16. – 17. 

veljače 
3. Hrvatski  institut za povijest  : Podružnica za povijest 

Slavonije , Srijema i Baranje Slavonski Brod 
24 odrasli 17. veljače 



- predstavljanje časopisa Scrinia Slavonica i zbornika 
Rijeka Sava u povijesti 

4. Kanonska vizitacija - posjet nadbiskupa mons. dr. 
Đure Hranića (ONKD i Župni ured Drenovci) 

15 odrasli 23. veljače 

5. Radionica (LAR Vjeverica)  odrasli 24.- 25. 
veljače 

6. Izložba Korizma   odrasli 22. veljače- 
10. ožujka 

7. Radni sastanak (Općina, VSŽ, Ministarstvo)  odrasli 29. veljače 
2. ožujka 

8. (LAR Vjeverica) – predavanje Ekološka proizvodnja 17 odrasli 17. ožujka 
9. Izložba Dani hrvatskog jezika  odrasli 10. ožujka 
10. Predavanje Cvelferska slovarica za učenike 

predmetne nastave OŠ „Ivan Meštrović“ ( 5. i 8. r.) 
30 
4 

djeca 
odrasli 

14. ožujika 

11. Predavanje Cvelferska slovarica za učenike 
predmetne nastave OŠ „Ivan Meštrović“ ( uč. 3., 6.a, 
6.b i 7. raz.) 

48 
6 

djeca 
odrasli 

15. ožujika 

12. Uskrsna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta 14 djeca 23. ožujka 

13. Uskrsna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta 13 djeca 24. ožujka 
14. Besplatno učlanjenje povodom 109. obljetnice 

čitaonice u Drenovcima 
2 odrasli 29. ožujka 

15. Međunarodni dan dječje knjige i 3. obljetnica „Čitaj 
mi!“ - igraonica 

12 djeca 1. travnja 

16. Međunarodni dan dječje knjige i 3. obljetnica „Čitaj 
mi!“ – radionica sa Zvjezdicama Gunja 

6+3 djeca 5.travnja 

17. Međunarodni dan dječje knjige i 3. obljetnica „Čitaj 
mi!“ – radionica s polaznicima Djećjeg vrtića „Petar 
Pan“ Drenovci 

16+2 djeca 7. travnja 

18. Gostovanje u Zvjezdicama Gunja 20 djeca 14. travnja 
19. Noć knjige - igraonica 10 djeca 22. travnja 
20. Noć knjige – Kazališna igraonica 18 djeca 22. travnja 

21. Noć knjige – Autorsko čitanje dramskog teksta 
 

9 odrasli 22. travnja 

22. Noć knjige – Predavanje Ljubav, zaljubljenost, 
ljubomora (SOS Dječje selo Ladimirevci) 

10 odrasli 22. travnja 

23. 27. Pjesnički susreti „Drenovci 2016.“ 
Večer pučkih pjesnika Cvelferije 
Izložba  Poetska produkcija sudionika Pjesničkih 
susreta 

35 odrasli 5.svibnja 

24. 27. Pjesnički susreti „Drenovci 2016.“ 
Književnici u OŠ i knjižnicama VSŽ, Okrugli stol 

9 
50 

odrasli 6.svibnja 

25. 27. Pjesnički susreti „Drenovci 2016.“ 
20. obljetnica časopisa Hrašće 
26.Predstavljanje zbirke Male stvari 
Središnje književno sijelo 

 
20 
20 
60 

odrasli 7.svibnja 

26. Skupština DKSBS 70 odrasli 17. lipnja 
27. „Ljeto u knjižnici“ – rad u velikoj grupi, društvene 

igre 
38 djeca 28. lipnja 

28. Prodajna akcija Naklade Ljevak 9 odrasli 29. lipnja 
29. „Ljeto u knjižnici“ – natjecateljske igre u skupinama 36 djeca 30. lipnja 
30. „Ljeto u knjižnici“ – kreativni parovi 21 djeca 5. srpnja 
31. „Ljeto u knjižnici“ – ljetno kino 13 djeca 7. srpnja 



32. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 15 djeca 8. srpnja 
33. „Ljeto u knjižnici“ – fotografska radionica 11+1 djeca 12. srpnja 
34. „Ljeto u knjižnici“ – Jesu li životinje ono što mislimo 

da jesu? 
17 djeca 14.srpnja 

35. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 15 djeca 15. srpnja 
36. „Ljeto u knjižnici“ – Jurski park 17 djeca 19. srpnja 
37. „Ljeto u knjižnici“ – Jurski park 21 djeca 21. srpnja 
38. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 10 djeca 22.srpnja 
39. „Ljeto u knjižnici“ – Jurski park 22 djeca 26. srpnja 
40. „Ljeto u knjižnici“ – vrcanje meda 17 djeca 28. srpnja 
41. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 17 djeca 29. srpnja 
42. „Ljeto u knjižnici“ – Radionica robotike 24 djeca 2. kolovoza 
43. „Ljeto u knjižnici“ – radionica „Ja bih to tako“ 13 djeca 4. kolovoza 
44. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 11 djeca 12. kolovoza 
45. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 10 djeca 19. kolovoza 
46. „Ljeto u knjižnici“ – Natjecateljski kviz 7 djeca 23. kolovoza 
47. „Ljeto u knjižnici“ – Ljeto sa Zvjezdicama 26 djeca 25. kolovoza 
48. Radionica SOS Dječjeg sela Ladimirevci 9 djeca 26. kolovoza 
49. IX.Gospodarski sajam  odrasli 23.rujna 
50. MHK – posjet prvašića OŠ „Ivan Meštrović“ 

Drenovci 
19+1 djeca 17.listopada 

51. MHK  - izložba „Čitamo kroz povijest  
32 

odrasli 
djeca 

17. listopada 
18. studenog 

52. MHK – Čitam i skitam, igraonica u Ogranku 
Račinovci 

5 djeca 18. listopada 

53. MHK  - Čitam i skitam, igraonica u ONKD 9 djeca 19. listopada 
54. MHK – posjet prvašića OŠ „Davorin Trstenjak“ 

Posavski Podgajci 
9+1 djeca 20. listopada 

55. MHK – radionica s članovima Udruge Golubovi 9 odrasli 21. listopada 
56. MHK – Nacionalni kviz za poticanje čitanja u 

suradnji s OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci 
10 djeca 24. listopada 

57. MHK – posjet prvašića OŠ „Mara Švel Gamiršek“ 
Vrbanja 

17+1 djeca 25. listopada 

58. MHK – posjet Dječji  vrtić Petar Pan 19+2 djeca 27. listopada 
59. MHK – Svečano otvorenje dograđenog dijela ONKD 25 odrasli 28. listopada 
60. MHK – besplatan upis novih članova  0 odrasli 28. i 29. list. 
61. MHK – Čitamo kroz povijest, predavanje i radionica 

za učenike 5. i 6. raz. OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci 
u suradnji s Muzejom Cvelferije 

36 djeca 
 

4. studenog 

62. MHK – 20. god. časopisa Hrašće 34 odrasli 9. studenog 
63. MHK - Naši najvjerniji, čitatelji i donatori 20 odrasli 

djeca 
10. studenog 

64. MHK – Posjet prvašića OŠ „Ivan Meštrović“ 
Račinovci i PŠ Đurići 

6+2 djeca 11. studenog 

65. Sastanak Projekt Vojna krajina 7 odrasli 16. studenog 
66. Promocija slikovnice „Vilenjakov potok“ autora 

Slavena Kusture 
65 
5 

djeca 
odrasli 

28. studenog 

67. Božićna radionica  - Izrada ukrasa od starog papira 
(Muzej Cvelferije  i  ONKD) 

20 djeca 09. prosinca 

68. Božićna radionica  - Izrada ukrasa od starog papira 
(Muzej Cvelferije  i  ONKD) 

9 odrasli 16. prosinca 



69. Bajkopričalica Sandra – radionica za djecu 18 +2 djeca 28. prosinca 

70. Papirne letjelice - Radionica za djecu 24 djeca 29. prosinca 

 
 
 
VII. ZAKLJUČAK* 
 

Razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. u svakom slučaju će, kao što je to bio 
slučaj i s prošlom 2015., ostati u povjesnici Općinske narodne knjižnice Drenovci upisano 
velikim slovima. Svečano je otvoren dograđeni dio središnje Knjižnice čime je ustanova 
dobila novih 420 četvornih metara.  

Iako je u proteklom periodu neznatno smanjen broj članova, broj naslova i primjeraka 
u knjižničnom fondu je znatno uvećan i zadržane su sve postojeće knjižnične usluge. Ne 
smijemo zaboraviti da su ove godine djelatnici Knjižnice nazočili i na brojnim stručnim 
skupovima u RH na kojima su svojim izlaganjima skrenuli pozornost struke ali i javnosti o 
dostignućima ove javne ustanove u kulturi.  
 
 
 

Ravnatelj Knjižnice: 

Goran Pavlović, dipl. knjižničar 

 
 
 
 
*PAVLOVIĆ 
**LOZIĆ 
***LOZIĆ, MARJANOVIĆ 
 


