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I. POSLOVANJE* 
 

Kao i svaka, tako i ova godina, donijela je 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 kvantitetu i kvalitetu 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. No, tu nije kraj rotacijama koje 
su značajno obilježile 2017. godinu. Koncem rujna na bolovanje odlazi još jedna stalna knjižničarka, pa 24. rujna, 
kao zamjenu, na isto radno mjesto primamo Dariu Mićić koja preuzima vođenje igraonica za djecu. 

I pored svih ovih (ne)očekivanih promjena Knjižnica je nastojala da lokalna zajednica, pa tako i svi naši 
korisnici, znatnije ne osjete ove značajne promjene. Početno uhodavanje novih djelatnika se osjetilo na nešto 
manjem broju održanih programa, ali što se godina bližila kraju ti su nedostatci otklanjani, a to posebice možemo 
reći za Mjesec hrvatske knjige (15. 10. – 15. 11. 2017) kada je održano čak 18 programa. 

Ono što posebno želimo istaknuti je činjenica da smo, s malim zakašnjenjem, dobrim djelom ispunili 
postavljene ciljeve iz Strateškoga plana Knjižnice za period 2014. – 2016. godina. Naime, nakon otvorenja 
Ogranka Račinovci, 30. listopada u Rajevu Selo svečano je otvoren i drugi Ogranak drenovačke knjižnice. 

Još jedna novost u poslovanju je specificirala ovu kalendarsku godinu, a to prelazak s dosadašnjeg 
financijskog poslovanja na sustav Riznice koji je bio jednako frustrirajuća kako za Knjižnicu tako i računovodstvo 
Općine Drenovci. Početna nesnalaženja vremenom su dobrim dijelom otklonjena ali još uvijek ima segmenata 
(prije svega informacije o prometu financijskih sredstava) koji se moraju poboljšati kako bi smo imali što cjelovitiji 
uvid u naše poslovanje, koje mora biti u suglasju s našim proračunskim planom. 

Kao i do sada drenovačka knjižnica je jedna od rijetkih u Republici Hrvatskoj koja putem Javnih poziva 
Ministarstva kulture RH i Vukovarsko-srijemske županije prijavljuje veliki broj programa i tako osigurava dodatna 
sredstva za njihovu provedbu. Pa je tako u 2017. godini s Ministarstvom kulture potpisano ukupno deset ugovora, a 
nakon njihove provedbe napravljeni prihvaćena izvješća za slijedeće programe: 

 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 ističemo da smo za slijedeće programe potpisali ugovore i 
podnijeli izvješća: 

 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 
 
Tijekom 2017. prijavili smo ukupno devet projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi Republike 

Hrvatske za 2018. godinu i to kako slijedi: 
 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 2018.    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 
 Književna tribina „Srijedom u Knjižnicu“     5.000,00 kn 
 Pilot-projekt „Knjige na mreži“  20.000,00 kn 

UKUPNO: 140.000,00 kn 
 
Kad je već govorimo o financijama prihodima iz ostalih izvora tu su i neizostavni izravni, odnosno vlastiti 

prihodi, ostvareni od članarina, zakasnina, fotokopiranja i drugih usluga koje knjižnica svakodnevno bilježi. U 
usporedbi s prethodnom godinom kod ove vrste prihoda usporen je padajući trend, a vjerujem da će se otvaranjem 
Ogranka u Rajevu Selu ovaj trend i zaustaviti. 

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

Kada je u pitanju trajna imovina, a to je knjižna građa, podatci o prinovljenoj građi za 2017. su slijedeći 
VRSTA NABAVE - Kupovina BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST 
Općina 404 36.109,48 kn 
Knjižnica 154 12.148,21 kn 
Županija 153 11.976,40 kn 
Ministarstvo 1063 96.831,40 kn 
 Ukupno: 1774  Ukupno: 157.065,49 kn 
VRSTA NABAVE BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST 
Otkup Ministarstva kulture 1393 188.292,26 kn 
Donacije 3340 229.978,56 kn 
 Ukupno:4733 Ukupno: 418.270,82 kn 

   
 UKUPNO: 6507 UKUPNO: 575.336,31 kn 

   
OTPISI BROJ PRIMJERAKA UKUPNA VRIJEDNOST 
 38 3.047,37 kn 

   
UKUPNI FOND 40.964 4,016.616,05 kn 

 
S druge strane Knjižnica je u posljednjih dvije godine, putem donacija, zaprimila preko 7.500 primjeraka 

knjižne građe u vrijednosti od preko 550.000,00 kn. Ovaj trend se nastavlja što će umnogome utjecati na nešto bržu 
izgradnju fondovi kako u središnjoj knjižnici tako i u ograncima Račinovci i Rajevo Selo. 

II. KNJIŽNIČNA GRAĐA** 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 31.prosinca 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 25.000,00 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 4.000,00 kn za svaki Ogranak. 

U navedenom razdoblju ukupno je prinovljeno 6.507 primjerka knjižnične građe čija je vrijednost 
575.336,31 kn. Od toga, Knjižnici je donirano 3.340 knjiga u vrijednosti 229.978,56 kn. Otkupom Ministarstva 
kulture Knjižnici je dostavljen 1.393 naslova knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 188.292,26 kn. 

Od ukupno nabavljene građe u ovome razdoblju, za Ogranak Račinovci su nabavljene 1.444 jedinice 
knjižnične građe u vrijednosti 137.069,37 kn, a za Ogranak Rajevo Selo 2.300 jedinica knjižnične građe u 
vrijednosti 178.887,72 kn. Bez obzira što je za nabavu građe bio predviđen jednak iznos financijskih sredstava za 
oba Ogranka, broj jedinica građe za Ogranak Rajevo Selo je puno veći nego za Ogranak Račinovci. Razlog tomu je 
velik broj donacija za Ogranak Rajevo Selo, ali i izmještanje knjižne građe iz otvorenog spremišta drenovačke 
knjižnice gdje su smještene dublete (više primjeraka istog naslova) knjižne građe. 

Knjižnični fond (Središnja knjižnica i Ogranci) na dan 31. 12. 2017. ima 40.964 primjeraka knjižne i 
neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi 4.016.616,05 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 
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 godine 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 2017. god. bila pretplaćena  na 5 naslova novina, te 17 naslova časopisa, od čega su 
4 dječja. 

Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci prema popisu stanovništva iz 2011. godine (5.109 
stanovnika) Općinska narodna knjižnica Drenovci 31.12.2017. ima 8,01 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 je započeo s radom 15. prosinca 2015. god. Tjedna otvorenost Ogranka je 20 sati. 
Knjižnični fond Ogranka Račinovci je do 31.12.2017. god. sadržavao 4.751 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. 

Ogranak Rajevo Selo je započeo s radom 03. srpnja 2017. god. Knjižnični fond trenutno sadrži 3.891 
jedinice građe nabavljene kupnjom, ali i donacijama, ukupne vrijednosti 292.982,33 kn. Pored kupnje i donacija, 
građa u Ogranak Rajevo Selo pristizala je i otkupom Ministarstva kulture, a također su uvršteni i naslovi koji su bili 
u otvorenom spremištu ONKD. 

 
U 2017. 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. 

U Ogranak Rajevo Selo su stizale novine Glas Slavonije i dječji časopis OK. Knjižnični ogranak je smješten 
na dvije etaže u kojem se nalaze dva odjela. Na dječjem odjelu je smještena dječja stručna literatura, književnost za 
djecu, književnost za mlade te 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 na dan 31. 12. 2017. ima upisanih 1.993 članova od čega je njih 419 aktivno. Tijekom godine u 
Središnju knjižnicu upisana su 103 nova člana, u Ogranak Račinovci 2 nova člana, a u Ogranak Rajevo Selo 26 
novih članova. Od toga, u Središnju knjižnicu 73 člana su upisana na dječji odjel, a 30 članova na odjel odraslih. U 
Ogranku Račinovci 2 su člana upisana na dječji odjel, a na odjelu za odrasle nije bilo novih članova. U Ogranku 
Rajevo Selo 23 člana su upisana na dječji odjel, a 3 člana na odjel odraslih. 

U razdoblju od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. članovi su Središnju knjižnicu posjetili 3.464 puta i pri tom 
posudili 8.850 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe. Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, 
čitaonica, fotokopiranje, igraonice), uslugama Središnjeg odjela knjižnice dnevno se koristilo 56 korisnika, 
odnosno tijekom godine, posudbu i ostale knjižnične usluge koristio je 5.514 korisnik. 

Ogranak Račinovci je posjetilo 304 članova i pritom je posuđeno 446 primjeraka knjižnične građe, ostale 
usluge je koristilo 1393 korisnika. 

Ogranak Rajevo Selo je od srpnja do prosinca 2017. godine posjetilo 179 članova i pri tome je posuđeno 247 
primjeraka knjižnične građe, a njih 547 je koristilo ostale knjižnične usluge. 

U knjižničnom programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta katalogu knjižnice koji 
je bio posjećena 4.395 puta. Daleko veću posjećenost ima zvanična web stranica Knjižnice koju je tijekom 2017. 
otvorilo 23.388 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 oko 300 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, 2018. 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 2017. godine svaki od navedenih dijelova Zavičajne zbirke redovno se nadopunjavao. U Mjesecu 
hrvatske knjige, zainteresiranim građanima Općine Drenovci predstavljena je Zavičajna zbirka te planovi digitalne 
izgradnje koji će uskoro započeti s radom. 

Planovi su, prije svega, 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. 



Osim Zavičajne zbirke, knjižnica sadrži i Zbirku Njikoš koju čini oko 350 primjeraka građe te Raru - zbirku 
starih i vrijednih knjiga koju čini oko 250 primjeraka građe. Obje se zbirke često nadopunjuju. 
 
 
V. KNJIGA 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. 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 dospije do zajednice koji je treba baš takvu kakva 
jest i koja će je smatrati dobrodošlom, prije nego ode 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. 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 je do sada na mrežnoj stranici projekta od 
strane naše Knjižnice ponuđeno više od 1.300 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. Fond knjiga koje su namijenjene za mrežu također se gotovo svakodnevno nadopunjuje. 

Planovi su već od siječnja 2018. predstaviti projekt voditeljima Županijskih matičnih službi kontinentalne 
Hrvatske. Nakon toga, planiraju se do kraja veljače provesti edukacije, u suradnji s Matičnim knjižnicama i 
Županijskim matičnim službama. U planu je u županijskim Matičnim knjižnicama u Vinkovcima, Osijeku, 
Virovitici, Koprivnici, Krapini, Varaždinu, Bjelovaru i Požegi, održati edukacije do kraja veljače, čim bi se završila 
prva faza ovoga projekta. Nakon edukacije, provest će se konkretna primjena projekta te vrednovanje i procjena 
učinaka, utjecaja i isplativosti projekta, a uskoro se očekuje i nadogradnja knjižničnog programa Metelwin opcijom 
koja će biti vezana uz projekt. 

 
 

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 Križ u polju/Drenovački stradalnici Drugog svjetskog 
rata/Drenovačko-soljanska jama. Oba naslova su objavljena i predstavljena javnost i trenutno se nalaze u prodaji.  

Nakon što smo od Ministarstva kulture za 2013. dobili novac za dva broja, te nakon prihvaćenoga izvješća 
o realiziranom projektu, Ministarstvo od te godine, pa do daljnjega sufinancira časopis „Hrašće“ u kategoriju 
potpore časopisima. Kao i proteklih godina Knjižnica se Ugovorom obvezala da će objaviti dva broja do kraja 
godine 2017, pa je tako broj 49. objavljen u svibnju, pred 28. Pjesničke susrete, a 50. broj iz tiska je izašao pred 
Božića.  
 
 
VII. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI**** 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 protekloj godini igraonica 
broji 499 posjeta u knjižnici u Drenovcima, a održavane su i svakodnevne računalne igraonice za djecu.  

Od siječnja 2016. godine započeli smo s održavanjem istoimenih igraonica i u našem Ogranku u 
Račinovcima gdje se održavaju dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom), no igraonice nemaju odaziva unatoč 
pozivima i nastojanju održavanja igraonica.  

Od srpnja 2017. godine kada je otvoren Ogranak u Rajevom Selu gdje se također održavaju igraonice dva 
puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom), koji u proteklom vremenu broji  151 posjetu. 

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 250 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 održalo se Ljeto u knjižnici, program namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta. 
Bogat program ostvaren je dijelom samostalno, a dijelom uz pomoć suradnika: Antuna Abramovića (Stiropor 
radionice), Muzeja Cvelferije (radionice Muzej Cvelferije iz moje mašte, Što to radi kustos, Čitamo kroz povijest), 
Mirne Levaković Lombardović (radionica Moja mama i ja), Ivanke Krčelić (radionice Vez sa trakicama), te 
Državnog arhiva Vukovar (radionice Heraldika). Tu su, kao i svake godine, radionice s Udrugom Golubovi, 
Pčelarima Cvelferije i Udrugom Zvjezdice iz Gunje. 

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

Mjesec hrvatske knjige (15. 10. – 15. 11.) i ove godine je obilježen radionicama, promocijama knjiga, 
posjetima prvašića Knjižnici i drugim potprogramima koji su detaljno prikazani u tablici. Tema ovogodišnjeg 
MHK je Enciklopedistika. 

Organizirana je i donatorska večer tijekom koje su donatorima uručene zahvalnice, ali i nagrade 
najčitateljima i najkorisnicima usluga drenovačke knjižnice. Posljednjeg dan MHK predstavljen je autorski projekt 
Danka Tkalca i Gorana Pavlovića Pilot-projekt „Knjige na mreži“ koji će tijekom 2018. godine provoditi Općinske 
narodne knjižnice Drenovci i tvrtka Point, a projekt će biti sufinanciran od Ministarstva kulture RH, te biti 
predstavljen diljem Hrvatske. Također, tijekom MHK ostvarena je suradnja kroz posjete i radionice s osnovnim 
školama, vrtićima, udrugama... 

Programi paket za 2017. završen je božićnim radionicama za djecu i za odrasle održanim u Drenovcima, 
Vrbanji, Rajevom Selu i Gunji. 

 
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 2017. godine, Facebook profil redovito posjećuje 
667 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. 
Korisnik

a 

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 Švel Gamiršek“, Vrbanja 15 djeca 8. ožujka 

4. 110. obljetnica osnutka drenovačke knjižnice 60 odrasli 28. ožujka 

5. Susreti u DHK – Tribina „Zvonimir Balog“ 60 odrasli 19. travnja 

6. Promocija  knjige „Ono što ostaje, uvijek ljubav je“ 
autorice Ivane Plechinger 

 
14 

 
odrasli 

 
26. travnja 

7. 28. Pjesnički susreti „Drenovci 2017.“    



Večer pučkih pjesnika Cvelferije 30 odrasli 4. svibnja 

8. 28. Pjesnički susreti „Drenovci 2017.“ 
Književnici u osnovnim školama Općine Drenovci  

 
130 

 
djeca 

 
5. svibnja 

9. 28. Pjesnički susreti „Drenovci 2017.“ 
Književnici u knjižnicama VSŽ 

50 odrasli 5. svibnja 

10. 28. Pjesnički susreti „Drenovci 2017.“ 
Predstavljanje zbirke pjesama Povratna karta 

 
20 

 
odrasli 

 
6. svibnja 

11. Središnje književno sijelo 60 odrasli 6. svibnja 

12. Izložba „Narodne nošnje – obnovljena baština 
Cvelferije“ 

 
136 

 
odrasli  

 
17. svibnja 

13. Likovna radionica „Narodne nošnje naših predaka“ 76 djeca 18.-19. svibnja 

14. „Ljeto u knjižnici“ – Ljetne uživancije 21 djeca 27. lipnja 

15. „Ljeto u knjižnici“ – Svijet priče 17 djeca 29. lipnja 

16. „Ljeto u knjižnici“ – Muzej Cvelferije iz moje mašte 24 djeca 4. srpnja 

17. „Ljeto u knjižnici“ – Što to radi kustos? 17 djeca 6. srpnja 

18. „Ljeto u knjižnici“ – Stiropor radionica 14 djeca 11. srpnja 

19. „Ljeto u knjižnici“ – Stiropor radionica 20 djeca 13. srpnja 

20. „Ljeto u knjižnici“ – Igre slova i brojeva 9 djeca 18. srpnja 

21. „Ljeto u knjižnici“ – Lutkarska likovna radionica „Moja 
mama i ja“  

 
9 

djeca / 
odrasli 

 
20. srpnja 

22. „Ljeto u knjižnici“ – Lutkarska likovna radionica „Moja 
mama i ja“  

 
8 

djeca / 
odrasli 

 
25. srpnja 

23. „Ljeto u knjižnici“ – Društvene igre 5 djeca 27. srpnja 

24. „Ljeto u knjižnici“ – Dodir, Udruga Golubovi  
18 

djeca / 
odrasli 

 
1. kolovoza 

25. „Ljeto u knjižnici“ – Dijete i pčela, Pčelari Cvelferije 7 djeca 3. kolovoza 

26. „Ljeto u knjižnici“ – Mali kreativci 3 djeca  10. kolovoza 

27. „Ljeto u knjižnici“ – Vez sa trakicama 4 djeca 17. kolovoza 

28. „Ljeto u knjižnici“ – Vez sa trakicama 6 djeca 22. kolovoza 

29. „Ljeto u knjižnici“ – Rad u paru, Zvjezdice, Gunja 26 djeca 24. kolovoza 

30. Raspjevana Cvelferija – predstavljanje novije 
nakladničke produkcije Knjižnice 

350 odrasli 25.-27. kolovoza 

31. „Ljeto u knjižnici“ – Heraldika, Državni arhiv u Vukovaru 7 djeca 29. kolovoza 

32. „Ljeto u knjižnici“ – Heraldika, Državni arhiv u Vukovaru 2 djeca 31. kolovoza 

33. Predavanje SOS Dječje selo Ladimirevci 18 odrasli 23. rujna 

34. Okrugli stol „Razvojni programi i potpore“ 80 odrasli 29. rujna 

35. MHK – Izložba „Mjesec hrvatske knjige“  
809 

 
odrasli  

15. listopada – 
15. studenog 

36. MHK – Izložba „Abecedom kroz zavičaj“  
809 

odrasli 
djeca 

15. listopada – 
15. studenog 

37. MHK – Predstavljanje knjige „Križ u polju“ autorice Vere 
Erl 

 
78 

 
odrasli 

 
18. listopada 

38. MHK – Posjet prvašića OŠ „Ivan Meštrović“, Drenovci 20 djeca 20. listopada 

39. MHK –Predavanje „Izgradnja zavičajne zbirke u 
drenovačkoj knjižnici“ 

 
5 

 
odrasli 

 
20. listopada 

40. MHK – Večer braniteljske književnosti 32 odrasli 20. listopada 

41. MHK – Nacionalni kviz za poticanje čitanja u suradnji s 
OŠ „Ivan Meštrović“ Drenovci 

 
7 

 
djeca 

 
25. listopada 

42. MHK – Posjet prvašića OŠ „Davorin Trstenjak“, Posavski 
Podgajci 

 
7 

 
djeca 

 
26. listopada 

43. MHK – Besplatan upis novih članova povodom 14. 
rođendana Knjižnice 

 
1 

 
odrasli 

 
26. – 27. 
listopada 



44. MHK – Posjet Dječji vrtić „Petar Pan“, Drenovci 32 djeca 27. listopada 

45. MHK – Svečano otvorenje Ogranka Rajevo Selo 31 djeca, 
odrasli 

30. listopada 

46. MHK – Posjet prvašića OŠ „Ivan Filipović“, Račinovci, 
Područna škola Đurići 

 
12 

 
djeca 

 
31. listopada 

47. MHK – Radionica s članovima Udruge „Zvjezdice“, Gunja  
13 

 
djeca 

 
3. studenog 

48. MHK – Posjet učenika 3. razreda OŠ Mare Švel-
Gamiršek, Vrbanja 

 
14 

 
djeca 

 
6. studenog  

49. MHK – Igraonica u Ogranku Rajevo Selo 6 djeca 6. studenog 

50. MHK – Radionica s članovima Udruge „Golubovi“, 
Drenovci 

 
12 

 
odrasli 

 
7. studenog 

51. MHK – Predstavljanje i radionica „Izradimo leksikon“ 37 odrasli 8. studenog  

52.  
MHK – „Naši najvjerniji“ – najčitatelji i donatori 

 
20 

djeca/ 
odrasli 

 
10. studenog 

53. MHK – posjet prvašića OŠ Mare Švel Gamiršek, Vrbanja 12 djeca 13. studenog 

54. MHK – „Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom 
Cvelferije, Drenovci 

 
39 

 
djeca 

 
15. studenog 

55. MHK – Predavanje „Knjiga na mreži“ 5 odrasli 15. studenog 

56. Božićna radionica za odrasle u suradnji s Muzejom 
Cvelferije, Drenovci u Ogranku Rajevo Selo 

 
22 

 
odrasli 

 
29. studenog 

57. Božićna radionica za odrasle  u suradnji s Muzejom 
Cvelferije, Drenovci u Općini Vrbanja 

 
6 

 
odrasli 

 
12. prosinca 

58. Božićna radionica za djecu  u suradnji s Muzejom 
Cvelferije, Drenovci  

 
1 

 
djeca 

 
13. prosinca 

59. Božićna radionica za odrasle  u suradnji s Muzejom 
Cvelferije, Drenovci  

 
2 

 
odrasli 

 
13. prosinca 

60. Božićna radionica za odrasle  u suradnji s Muzejom 
Cvelferije, Drenovci u Općini Gunja 

 
10 

 
odrasli 

 
14. prosinca 

 
 

 
VIII. ZAKLJUČAK* 
 

U razdoblju od 01. 01 2017. do 31. 12. 2017. Općinska narodna knjižnica redovito je poslovala uz 
napomene koje su iznesene u uvodnom dijelu Izvješća. 

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 i ove godine djelatnici 
Knjižnice nazočili na stručnim skupovima u RH na kojima su svojim izlaganjima skrenuli pozornost struke ali i 
javnosti o dostignućima ove javne ustanove u kulturi.  

Zato i dalje, s pravom, možemo reči da Knjižnica i dalje ima važnu ulogu kao javni prostor, posebice u 
sredini poput naše, gdje postoji vrlo malo programa na kojima se lokalna zajednica okuplja.  
 
 

Ravnatelj Knjižnice: 

Goran Pavlović, dipl. knjižničar 
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