IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE
DRENOVCI OD 01. 01. 2018. DO 30. 06. 2018.

I.

POSLOVANJE*

Kao i svaka godine tako i za prvih šest mjeseci ove godine, možemo reći da nam donose određene posebnosti
koje će se odraziti i na godišnje poslovanje Općinske narodne knjižnice Drenovci. Razvidno je da su se nove
(zamjene za djelatnice na bolovanju) djelatnice sve uspješnije nose s radnim obvezama što dobrim dijelom utječe
na kvantitet i kvalitet usluga koje Knjižnica osigurava članovima lokalne zajednice. No još uvijek je, doduše nešto
manje, vidljivo da nije baš lako dostići visoke, pa i specifične standarde koje je Knjižnica postavila u knjižničarskoj
struci. 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. Nadam se da će do kraja godine, uz dodatni trud djelatnice koja vodi igraonice, ova
nedostatak biti otklonjen.
Možda jednako frustrirajuća kako za Knjižnicu tako i računovodstvo Općine Drenovci bilo je uvođenje
riznice u financijsko poslovanje. Početna nesnalaženja vremenom su dobrim dijelom otklonjena ali još uvijek ima
segmenata (prije svega uvid u promet računa) koji se moraju poboljšati kako bismo imali cjelovitiji uvid u naše
poslovanje, kako bi ono bilo sukladno proračunskom planu za tekuću godinu.
Ono što posebno želim istaknuti je da pilot-projekt „Knjige na mreži“, kojega Općinska narodna knjižnica
Drenovci zagovara pune tri godine, konačno zaživio. Nakon potpisivanja ugovora s Ministarstvo kulture projekt je
predstavljen u Vukovaru, Požegi, Virovitici, Koprivnici i Zagrebu. Trenutno na mrežnoj stranici projekta sudjeluje
skoro stotinjak narodnih, školskih, visokoškolski i specijalnih knjižnica iz svih dijelova Hrvatske.
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
Nabava knjižne građe Račinovci
Nabava knjižne građe Rajevo Selo
Pjesnički susreti
Časopis „Hrašće“
Pilot-projekt „Knjige na mreži“

UKUPNO:

60.000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
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
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

Kad je već govorimo o financijama prihodima iz ostalih izvor tu su neizostavni izravni odnosno vlastiti
prihodi ostvareni od članarina, zakasnina, fotokopiranja, prodaje knjiga i drugih usluga koje knjižnica svakodnevno
bilježi. Oni u prvoj polovici godine iznose 23.065,50 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. Uglavnom su to bivši članovi
knjižnice koji su redovito koristili naše usluge. U prosjeku, u protekle tri godine, članstvo 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.
U ovom polugodišnjem izvješću donosimo tablicu nabavljene, darovane i otpisane knjižne građe.
VRSTA NABAVE
Kupovina Općina
Kupovina Knjižnica
Kupovina Županija
Kupovina Ministarstvo
VRSTA NABAVE
Otkup Ministarstva kulture
Donacije

OTPIS GRAĐE

BROJ PRIMJERAKA
UKUPNA VRIJEDNOST
119
12.254,77 kn
27
3.488,23 kn
10
841,10 kn
446
46.768,24 kn
Ukupno: 602
Ukupno: 63.352,34 kn
BROJ PRIMJERAKA
UKUPNA VRIJEDNOST
268
39.135,34 kn
1478
109.327,57 kn
Ukupno: 1746
Ukupno: 148.462,91 kn
UKUPNO: 2348

UKUPNO: 211.815,25 kn

BROJ PRIMJERAKA
28

UKUPNA VRIJEDNOST
2.061,80 kn

II. KNJIŽNIČNA GRAĐA**
U razdoblju od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine, Knjižnica je nastojala, kao i do sada, osigurati
primjeren izbor knjižne i neknjižne građe svojim članovima i svim ostalim korisnicima.
Ministarstvo kulture, za 2018. 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 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 je Općina
Drenovci za nabavu knjižne građe osigurala 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 prinovljeno 2.348 primjerka knjižnične građe čija je vrijednost
211.815,25 kn. Od toga, Knjižnici je donirano 1.478 knjiga u vrijednosti 109.327,57 kn. Otkupom Ministarstva
kulture Knjižnici je dostavljeno 268 naslova knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 39.135,34 kn.
Od ukupno nabavljene građe u ovome razdoblju, za Ogranak Račinovci je nabavljeno 358 jedinica
knjižnične građe u vrijednosti 30.639,07 kn, a za Ogranak Rajevo Selo 923 jedinica knjižnične građe u vrijednosti
73.313,06 kn.
Knjižnični fond (Središnja knjižnica i Ogranci) na dan 30. 06. 2018. ima 43.948 primjeraka knjižne i
neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi 4.273.324,30 kn.
Otpis građe u ovom razdoblju izvršavan je kontinuirano tijekom polugodišta. Otpis građe izvršen je prema
zadanim kriterijima (zastarjelo, izgubljeno, uništeno) i ukupno je otpisano 28 primjeraka u vrijednosti 2.061,80 kn.
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 17 naslova časopisa, od čega su 4
djecu i mladež.

Ogranak Račinovci je započeo s radom 15. prosinca 2015. god. Tjedna otvorenost Ogranka je 20 sati.
Knjižnični fond Ogranka Račinovci je do 30.06.2018. god. sadržavao 5.114 primjeraka knjižne i neknjižne građe
ukupne vrijednosti 417.755,14 kn. 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 2018. god.
Knjižnična građa za Ogranak Račinovci će se i dalje kontinuirano nabavljati kao i za Središnji odjel.
U 2018. u Ogranak 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.
Ogranak Rajevo Selo je započeo s radom 03. srpnja 2017. god. Knjižnični fond trenutno sadrži 4.803
jedinice građe nabavljene kupnjom, ali i donacijama, ukupne vrijednosti 386.494,90 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 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 30.06.2018. ima upisanih 2000 članova od čega je njih 380 aktivno. Tijekom prvog
polugodišta u Središnju knjižnicu je upisan 21 novi član, u Ogranku Rajevo Selo 4 nova člana, dok u Ogranku
Račinovci nije bilo novoupisanih članova. Od toga, u Središnju knjižnicu 9 članova je upisano na dječji odjel, a 12
članova na odjel odraslih, a u Ogranku Rajevo Selo 2 su člana upisana na dječji odjel, a isto toliko i na odjel za
odrasle. U razdoblju od 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018. članovi su Središnju knjižnicu posjetili 1.706 puta i pri tom
posudili 3.921 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe. Ogranak Račinovci su članovi posjetili 115 puta i pritom
posudili 138 primjeraka knjižnične građe, dok je Ogranak Rajevo Selo posjećen 137 puta i posuđeno je 191
primjerak knjižnične građe.
Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, igraonice), uslugama
knjižnice dnevno se koristilo 98 korisnika, odnosno tijekom prve polovice godine, posudbu i ostale knjižnične
usluge koristio je 1.958 korisnika. U Ogranku Račinovci je ostale usluge koristilo 115 korisnika, a u Rajevom Selu
137 člana. U knjižničnom programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici
knjižnice, koja je za ovih prvi šest mjeseci 2018. godine bila posjećena 5.534 puta.

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 2018. 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, drenovačka knjižnica razvila je još tri zbirke koje nisu u otvorenome pristupu i mogu
se koristiti isključivo u knjižnici zbog svoje vrijednosti ili rijetkosti. To su Zbirka Njikoš koju čini 446 naslova,
Zbirka Rara s 276 starih i vrijednih knjiga, te Zbirka Autorske posvete koju čine knjige koje su knjižnici darovali
njihovi autori i potpisali. Ovu rijetku i neuobičajenu zbirku i knjižničarskoj struci čini za sada 90 naslova i isto
toliko autora.

V. KNJIGE NA MREŽI****
Projekt Knjige na mreži u siječnju je predstavljen u Virovitici voditeljima županijskih matičnih službi
(Vukovarsko-srijemska
županija,
Požeško-slavonska,
Virovitičko-podravska,
Bjelovarsko-bilogorska,
Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska).
Nakon predstavljanja, započela je edukacijska faza projekta. Edukacije su se počele provoditi u veljači u
županijskim matičnim knjižnicama (iznimno Vukovar, Požega, Zagreb, Virovitica, Koprivnica, Krapina i Sisak).
Edukacija je održana i u sklopu 30. proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske u Baškoj na otoku
Krku. Sveukupno, edukacijama je prisustvovalo 402 knjižničara.
Edukacije su provodili Goran Pavlović, ravnatelj Općinske narodne knjižnice Drenovci i koautor projekta, te
Ema Čelebić, knjižničarka u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci te Danko Tkalec, koautor projekta i vlasnik
informatičke tvrtke Point d.o.o. iz Varaždina.
U planu su održavanje još dviju edukacija u Osijeku, Zadru i Splitu.
Projektu se do sada priključilo 84 knjižnice (specijalne, školske, visokoškolske, gradske, narodne), a velik
broj njih priključio se upravo nakon što je projekt predstavljen i nakon održanih edukacije. Članovi putem mrežne
stranice projekta međusobno komuniciraju, nude knjige, razmjenjuju ih i daruju. Broj članova neprestano raste.
Općinska narodna knjižnica Drenovci do sada je putem projekta ponudila preko 2500 knjiga, a od toga je u
ovome polugodištu upisano 1430 knjiga.
Od ukupnog broja ponuđenih knjiga do sada je otpremljeno, odnosno darovano, drugim knjižnicama na
njihov upit 510 knjiga. Među njima velik dio knjiga iskorišten je za potrebe osnivanja knjižnice na Veleučilištu
Maestro u Požegi.
Naša knjižnica do sada je u ponudi pronašla i zaprimila 20 knjiga koje su mjesto pronašle u njezinom fondu.
S pretpostavkom da je velik broj knjižničara zainteresiranih za projekt bio spriječen doći na edukacije,
Općinska narodna knjižnica Drenovci snimila je edukacijski video koji knjižničarima daje upute i prikazuje na
konkretnim primjerima kako koristiti uslugu, od registracije pa sve do unosa knjiga na mrežu. Video je dostupan na
mrežnoj stranici projekta (http://library.foi.hr/sajam/index.php?page=video).
Implementacijom pilot-projekta na knjižnični program Metelwin, propituju se mogućnosti da projekt kasnije
zaživi i kroz drugi knjižnični nacionalni program.

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 i knjige Marka Landeke Povijest školstva u Cvelferiji.
Prvi naslov je već otisnut i predstavljen na 29. Pjesničkim susretima u Drenovcima 2018., a pripreme za
izlazak knjige o školstvu u Cvelferiji su u tijeku.
Glede časopisa HRAŠĆE, koji je 2016. godine obilježio 20 obljetnicu izlaženja, u prvoj polovici 2018.
objavili smo 51 broj, a u tijeku su pripreme za 52 broj koji bi se trebao pojaviti koncem studenoga.

VII. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI***
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. Knjižnica je realizirala programe za djecu (igraonice za
predškolski uzrast, radionice za školski uzrast) i odrasle (predavanja, radionice, izložbe, promocije knjiga…).
Tijekom godine, srijedom i petkom, održavale su se igraonice za djecu predškolskog uzrasta Ne idem još u
školu, ali idem u knjižnicu. Igraonica broji 25 djece uzrasta od tri do šest godina. U proteklih pola godine igraonica
broji 272 posjeta u Drenovcima, a održavane su i svakodnevne računalne igraonice za djecu.
U prvih šest mjeseci igraonica u Ogranku Rajevo Selo broji 95 posjeta, dok igraonicu u Ogranku Račinovci
ne posjećuje nijedan korisnik predškolskog uzrasta.
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.
Tijekom veljače su održavane radionice „Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom Cvelferije u osnovnim
školama u Račinovcima, Soljanima i Gunji.
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.“
Od 3. do 5. svibnja održani su 29. Pjesnički susreti „Drenovci 2018.“ Ovogodišnji susreti održani su u
trajanju od tri dana, kada su gosti književnici gostovali u Osnovnim školama Općine Drenovci te u knjižnicama u
Vukovaru i Vinkovcima, a sve je zaokruženo Središnjim književnim sijelom. O kvalitetnom i raznolikom programu
svjedoči broj od preko 200 posjeta.
Na zadovoljstvo korisnika, održano je predstavljanje knjige „Kip slobode“ autorice Maje Urban, ovogodišnje
dobitnice nagrade Duhovno hrašće.
U prosincu 2012. godine, kreiran je profil Općinske narodne knjižnice Drenovci na 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 sredine 2018. godine, Facebook profil redovito posjećuje 691 član.
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.

Promocija knjige „Križ u polju“
Gradska knjižnica Vinkovci

46

odrasli

18.01.2018

2.

Koordinacija s ravnateljima 5 županijskih knjižnica
Projekt „Knjige na mreži“, Gradska knjiž.
Virovitica
Predstavljanje pilot-projekta „Knjige na mreži“ za
VSŽ, Gradska knjižnica Vukovar

9

Odrasli

22.1.2018.

17

Odrasli

8.2.2018.

3.

4.
5.
6.

„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom
Cvelferije u OŠ „Ivan Filipović“ Račinovci
Radionica Izrada korpica od starog papira u Gunji
Promocija knjige „Križ u polju“
Gradska knjižnica Osijek

7.

Predstavljanje pilot-projekta „Knjige na mreži“ za
PSŽ, Gradska knjižnica Požega

8.

„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom
Cvelferije u OŠ „Josip Kozarac“ Soljani
Predstavljanje pilot-projekta „Knjige na mreži“ za
Virovitičko-podravsku Žup., Gradska knjižnica
Virovitica
Predstavljanje pilot-projekta „Knjige na mreži“ za
Koprivničko-križevačku Žup., Gradska knjižnica
Koprivnica
„Čitamo kroz povijest“ u suradnji s Muzejom
Cvelferije u OŠ „Antun i Stjepan Radić“ Gunja
Predstavljanje pilot-projekta „Knjige na mreži“ za
Zagrebačku Žup., Gradska knjižnica Zagreb
Izložba „Kad bih bio knjiga“
Likovna radionica „Kad bih bio knjiga“
Igraonica – „Noć knjige“
Igraonica – „Noć knjige“
„Knjiga u ruci ili u oblacima“ – razgovor s gostom
Krešimirom Bagićem

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

21
10
52

djeca
odrasli
odrasli

13.2.2018.
14.2.2018.
15.02.2018.

11

Odrasli

16.2.2018.

33
12

djeca
odrasli

20.2.2018.
22.2.2018.

13

Odrasli

22.2.2018.

26
61

djeca
Odrasli

23.2.2018.
6.3.2018.

22
6
13
8

djeca / odrasli
djeca
djeca
djeca

23.4.2018.
19.4.2018.
23.4.2018.
25.4.2018.

5

23.4.2018.

128

odrasli
djeca/
odrasli

30.4.- 7.5.2018.

30

odrasli

3.5.2018.

123
39

djeca
odrasli

4.5.2018.
4.5.2018.

25
59
62

odrasli
odrasli
Odrasli

5.5.2018.
5.5.2018.
25.5.2018.

17

djeca

30.5.2018.

12

odrasli

6.6.2018.

2

djeca

19.6.2018.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

R.br
1.
2.
3.

Izložba „29. Pjesnički susreti“
29. Pjesnički susreti
„Poezija ravnice“
29. Pjesnički susreti
Književnici u osnovnim školama Općine Drenovci
Književnici u knjižnicama VSŽ
29. Pjesnički susreti
Predstavljanje zbirke pjesama Polaroid
Središnje književno sijelo
NAKLADNIŠTVO – NEIZBRISIVI TRAG ZAVIČAJNOSTI:
časopis, biblioteke i knjižnice drenovačke knjižnice, Gradska
knjižnica Šibenik

„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
Naziv programa

Broj
igraonica

br.
korisnika

dobna
skupina

Vrijeme
održavanja

Igraonice za djecu, Središnja knjižnica
Igraonice za djecu, Ogranak Rajevo
Selo
Igraonice za djecu, Ogranak Račinovci
UK UP NO

46
37

272
95

Djeca
Djeca

Siječanj-lipanj 2018.
Siječanj-lipanj 2018.

0
83

0
367

Siječanj-lipanj 2018.

VIII. ZAKLJUČAK*
U prvoj polovici 2018. godine Općinska narodna knjižnica Drenovci realizirala je najvećim dijelom Plan
rada za spomenuti period – zaustavljen je trend pada broja članova i korisnika, proširen je opseg knjižničnih usluga,
održani su postojeći i počele pripreme za uvođenje novih programa.
Knjižnica i dalje ima važnu ulogu i kao javni prostor, te osobito kao mjesto okupljanja svih struktura
stanovništva naše zajednice.

Drenovci, 10. rujna 2018.

Ravnatelj Knjižnice:
Goran Pavlović, dipl. knjižničar

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

