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I.  POSLOVANJE*  
 

U razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. Općinska narodna knjižnica 
Drenovci je, unatoč značajnim kadrovskim promjenama, poslovala je uredno u svim 
segmentima djelokruga rada Knjižnice.  
 Navedeni period obilježile su brojne promjene kako u upravljačkom tako i u radnom 
dijelu drenovačke knjižnice. Naime, sa 29. veljače sporazumno je raskinut radni odnos sa 
dosadašnjom ravnateljicom Knjižnice, a od 01. ožujka 2012., na mjesto v. d. ravnatelja 
imenovan je sadašnji ravnatelj Knjižnice. Tako da je u Knjižnica, narednih deset dana, radila 
samo jedna osoba, sve do povratka knjižničarke Marija Marjanović s trudničkoga bolovanja i 
to na pola radnoga vremena. Od 01 srpnja djelatnica je primljena na rad u Knjižnicu u punom 
radnom vremenu. 
 U 2012 godini Knjižnica je uredno poslovala prateći i preuzimajući sve obveze koje je 
planira za aktualnu godinu. Naime u prvoj polovici ožujka počeli su dolaziti ugovori 
Ministarstva kulture kao odgovor na popunjene prijavnice Javnih potreba u kulturi za 2012.  
 Tako su na adresu Knjižnice stigli slijedeći ugovori: 

• Nabava knjižne građe       – 60.000,00 kn 
• Pjesnički susreti -          7.000,00 kn 
• Okrugli stol Luka Pavlović - 7.000,00 kn 
• Časopis „Hrašće“  -       10.000,00 kn 
• Knjižnična oprema   -        25.000,00 kn 

Svi navedeni ugovori su u uspješno realizirani, a nositeljima financiranja svakog od 
navedenih programa dostavljena su izvješća s tablicama pojedinačnih troškova, te ulazni 
računi, ugovori i preslike uplatnica. Niti jedno izvješće nije vraćeno na doradu što potvrđuje 
da su svim programi uredno izvedeni, te da su ugovorne obveze ispoštovane u cijelosti. 

Od 22. kolovoza na radno mjesto stručni voditelj-informator primljena je dipl. 
knjižničarka Ivana Maršić. Tako su se stekli uvjeti da od 01. rujna 2012. Knjižnica udovolji 
sve većim potrebama korisnika kojih je iz godine u godinu sve više. Od tada knjižnica je 
otvorena za korisnike radnim danima od 07,30-18,30 sati, a subotom od 08,00-12,00 sati. 
Time je tjedno  radno vrijeme sa 54 sata produljeno na 59 sati, čime se je drenovačka 
knjižnica svrstala, po otvorenosti, uz bok sa znatno većim Knjižnicama u Hrvatskoj. Za 
usporedbu uzeli smo Gradsku knjižnicu Ilok koja ima skoro isti broj članova ali je za razliku 
od drenovačke knjižnice tjedno je otvorena 32,5 sati, a sve subote su neradne. 

Jedna od značajnijih investicija, uz čiju pomoć smo u ovoj godini postavili 27 novi 
polica za knjige, jedno korito za slikovnice i jednu veliku izložbenu policu na kojoj je sada 
izložena cjelokupna nakladnička produkcija Knjižnice, je ona Ministarstva kulture u iznosu 
od 25.000,00 kuna. Pored toga smo vlastitim sredstvima preuredili 3 police i ostaklili za 
knjižnu građu koja ne ide u posudbu, a to su Zavičajna zbirka i Zbirka rijetkih i starih knjiga. 

Isto tako Općinska narodna knjižnica zajedno sa još četiri gradske knjižnice iz 
Hrvatske i tri iz Srbije sudjeluje u Projektu Knjižnice za novo doba., financiranog iz programa 
Europske unije IPA 2009./2013..Vrijednost projekta je 131 tisuću eura, a provedba projekta je 
započela 1.studenog 2012 i trajat će godinu dana. Svi troškovi biti će pokriveni iz navedenoga 
projekta, a za provedbu dijela programa Knjižnica će dobiti dva nova laptopa i video kameru. 



 
II. KNJIŽNI ČNA  GRAĐA**  
 

Tijekom prve polovice2012. Knjižnica je nastojala, kao i do sada, osigurati primjeren 
izbor knjižne i neknjižne građe svojim članovima i  svim ostalim korisnicima.  

Kako je Ministarstvo kulture, za razliku od većine drugih knjižnica zadržalo iznos od 
60.000,00 kn (za 2010. godinu bilo je 50.000,00 kn), a Vukovarsko-srijemska županija 
povećala iznos s 10.000,00 kn. na 15.000,00 kn stvoreni dodatni preduvjeti da ovogodišnja 
nabava knjižne građe bude izdašnija od prijašnjih godina. 

Do sada je zanovljeno 487 primjerak knjižnične građe čija je vrijednost 63.814,60 kn. 
Otpis građe u ovom razdoblju izvršen je po osnovi zastarjelosti, oštećenja i ostalih razloga. Po 
tim osnovima otpisan je 9 primjerak ukupne vrijednosti 768,10 kn. 

Ukupna vrijednost knjižničnog fonda na dan 30. 06. 2012. iznosi 2.173.524,00 kn i 
fond ima 19.509 primjerka knjižne i neknjižne građe.  

Nastavljena je izgradnja postojećih zbirki, a zbog nabave novih polica i preuređenja 
postojećih, obavljen je razmještaj dijela fonda kako na dječjem odjelu, tako i na odjelu za 
odrasle. Kako što je već ranije izvješteno (godišnje izvješće za 2011.) u prosincu započeto 
resigniranje građe iz hrvatske književnosti prema književnim vrstama, nastavljena je i 
očekujemo da će biti gotova do konca 2012. godini. 

Prošle godine u fondu drenovačke knjižnice po prvi put su se pojavile i elektroničke 
(digitalizirane) knjige koje su dostupne putem web-kataloga na internetskoj stranici knjižnice 
te putem zajedničke baze podataka knjižnica u sustavu MetelWin, a ove godine nastavljena je 
uspješna suradnja s tvrtkom Point iz Varaždina na digitaliziranju. Ovaj puta pristupili smo 
izradi, odnosno digitaliziranju časopisa „Hrašće“ tako da će ova tiskovina biti, najvjerojatnije 
do konca godine dostupna svim zainteresiranim na internetskim stranicama Knjižnice. 

Knjižnica je trenutno pretplaćena na 2 dnevnika i 3 tjednika, te 14 naslova časopisa, od 
čega je 5 dječjih. U odnosu na prošlu godinu, promijenjeni su naslovi časopisa u pretplati jer 
su neki časopisi prestali izlaziti u tiskanom izdanju (Enter, Auto blic), a nekima je zbog 
slabog interesa korisnika otkazana pretplata.  
 
III. ČLANOVI I POSUDBA **  
 

Knjižnica na dan 31. 12. 2012. ima upisanih 1.306 članova. U 2012. godini u knjižnicu 
je upisano 439 novih članova. Od toga, 278 članova je upisano na dječji odjel, a 161 član je 
upisan na odjel odraslih. U razdoblju od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012. članovi su knjižnicu 
posjetili 5.264 puta i pri tom posudili 9.800 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe.  

Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, 
igraonice), uslugama knjižnice dnevno se koristi 81,68 korisnik, odnosno u 2012. godini, 
posudbu i ostale knjižnične usluge koristilo je 24.123 korisnika. Od početka godine u 
knjižničnom programu MetelWin možemo pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici 
knjižnice, a u 2012. godini, stranica je bila posjećena 3.482 puta. 

Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci prema popisu stanovništva iz 2011. 
godine (5.109 stanovnika) Općinska narodna knjižnica Drenovci 31. 12. 2012. ima 3,87 
knjiga po stanovniku lokalne zajednice. 
 
IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVI ČAJNE ZBIRKE *  

 
Općinska narodna knjižnica Drenovci tijekom 2012., nastavila je sa programom koji je 

zacrtan planom još 2010., a to je izgradnja dviju zbirki. To su zbirke Njikoš i zbirke starih i 
vrijednih knjiga, Rara. 



Nama daleko značajnija i po ovaj kraj vrjednija je građa za Zavičajnu zbirka. Kako znate 
ona je izmještene je iz Odjela za odrasle i sada je zasebna cjelina, a nalazi se u maloj dvorani, u 
kojoj je sada i tvrtka Vjeverica. 

Za sada je čine svi 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. 
Sve skupa, za sada, Zavičajna zbirka ima 166 jedinica građe.  

Druga zbirka koju smo kao zasebnu oformili je zbirka Rara koja broji trideset sedam 
naslova, a dobar dio čine knjige iz 19. stoljeća. 

Pored ove dvije zbirke Općinska narodna knjižnica je, zahvaljujući izdašnoj donaciji 
Julija Njikoša, ustrojila i zbirku pod nazivom Zbirka Julije Njikoš. Od preko 700 darovanih 
knjiga za sada je obrađeno i uvedeno oko 386 naslova. 

Tijekom 2012. uspjeli smo se dogovoriti s tvrtkom Point čiji softver svakodnevno 
koristimo u knjižničnom poslovanju da nam besplatno digitaliziraju sve brojeve časopisa 
Hrašće. Pred sami kraj kalendarske godine obaviješteni smo da je digitalizirane završeno i da će 
do travnja 2013. biti postavljeno na web stranice Knjižnice. 

 
V. NAKLADNI ČKA DJELATNOST *  

 
Nakladničkim planom za 2012. ukupno je planiran jedan naslov i to nagrađena zbirka na 

prošlogodišnjim Pjesničkim susretima, Rezanje magle autora Davora Ivankovca. 
U 2011. godini, među brojnim projektima koje smo prijavili na Ministarstvo kulture za 

2012., bio je i projekt časopis „Hrašće“. U prijavnici smo naveli da će Knjižnica u 2012. 
objaviti dva broja časopisa. Kako časopis nije punih sedam godina uživao potporu 
Ministarstva kulture, malo nas je zatekao Ugovor kojim smo dobili 10.000,00 kn za 
realiziranje programa. No, uza sve promjene koje su se odigrale u Knjižnici preuzetu obvezu 
smo ispoštovali. Tako je 39 broj časopisa objavljen u svibnju pred Pjesničke susrete, a drugi 
broj, odnosno 40., početkom prosinca. Da smo dobar posao napravili stigla nam je potvrda 
da će i u 2013. Ministarstvo, s istim iznosom, financirati izlazak časopisa. 
 
VI. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI *** 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. knjižnica je realizirala programe za 
djecu (računalne igraonice) i odrasle (izložbe, zimska predavanja o poljoprivredi u suradnji s 
HZPSS, odnosno HPK). U okviru programa Srijedom u knjižnici promovirana je knjiga 
Dalibora Bartulovića-Shortya i Vladimira Bakarića „Iz blata“. Tijekom zimskih i uskršnjih 
školskih praznika Udruga mladih Općine Drenovci održavala je u knjižnici projekcije filmova 
za djecu i mladež koje su bile izvrsno posjećene.  

Od siječnja do prosinca, srijedom i petkom, su se održavale igraonice za djecu 
predškolskog uzrasta Ne idem još u školu, ali idem u knjižnicu,igraonica broji 40-ak djece 
uzrasta od tri do šest godina, koji su zbog manjka prostora podijeljeni u dvije grupe, a tijekom 
cijele godine bile su i svakodnevne računalne igraonice za djecu. 

Prigodnim programima – izložbom nakladničke produkcije Knjižnice, besplatnom 
upisninom za nove članove, posjetom učenika prvih razreda osnovnih škola i proglašenjem 
najčitatelja i najkorisnika obilježen je Mjesec hrvatske knjige. Tijekom Adventa su održane 
prigodne radionice za djecu i izložba na odjelu za odrasle. 

U mjesecu prosincu, kreiran je profil 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 o radu knjižnice. Isto tako možemo, a što 
je još važnije, dobiti povratne informacije od naših korisnika.  



Osim toga, u knjižnici se redovito održavaju sjednice Općinskog vijeća, političkih 
stranaka, općinskih stručnih tijela i različitih udruga, programi obrazovanja odraslih, kao i 
brojne druge aktivnosti od kojih ima koristi cijela zajednica. 

Tijekom zimskih i uskršnjih blagdana u Knjižnici je 6 srednjoškolaca s područja 
Općine Drenovci obavilo praksu u trajanju od 11 dana. 

Također treba spomenuti da Općinska narodna knjižnica Drenovci obavlja funkciju 
srednjoškolske knjižnice za učenike koji pohađaju ispostavu srednje škole u Drenovcima. 
 
VII. FINANCIRANJE *  
 

Osim Općine Drenovci kao osnivača, Knjižnica se financirala i sredstvima 
Ministarstva kulture, Vukovarsko-srijemske županije i vlastitim prihodima. 
Općina Drenovci financirala je poslovanje knjižnice u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2012. 
s 555.153,03 kn.  

Poslovanje Knjižnice financirano je i iz drugih izvor i to u visini od 189.475, 80 kuna. 
Od iznosa vlastiti prihodi Knjižnice su 50.075,80 kn., Vukovarsko-srijemske županije 
30.400,00, te Ministarstva kulture 109.000,00 kuna 

Dana 31. 12. 2012. knjižnica je na žiro računu imala 42.967,01 kn, a u blagajni 
2.386,60 kn što ukupno iznosi 45.353,61 kn. 
 
VIII. ZAKLJU ČAK *  
 

U razdoblju od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012. Općinska narodna knjižnica Drenovci  
redovito je poslovala. 

Rad s članovima i ostalim korisnicima odvijao se nesmetano, osim u prvom dijelu 
godine kada je bio smanjen broj zaposlenih.  

Osjetno je povećan je broj članova, naslova i primjeraka u knjižničnom fondu, a sve 
postojeće knjižnične usluge su zadržane.  

Dakle, Općinska narodna knjižnica Drenovci i dalje djeluje u fazi redovitog 
poslovanja u svim segmentima i u punom smislu riječi predstavlja informacijsko i kulturno 
središte lokalne zajednice. 
 
 

Ravnatelj Knjižnice: 

Goran Pavlović, dipl. knjižničar 
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