IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE
DRENOVCI OD 01. 01. 2019. DO 30. 06. 2019.

I.

KNJIŽNICA*

Niti ovo polugodišnje izvješće o radu drenovačke knjižnice i njezinih ogranaka neće se puno
razlikovati od prethodnih, barem kada je riječ o uposlenicima. Od 01. ožujka, a zbog isteka ugovora o
radu na određeno vrijeme, knjižnicu je napustila jedna knjižničarka čime je ušteđeno na poziciji izdatci
za zaposlene ali smo u isto vrijeme izgubili, i to daleko više, na kvaliteti i kvantiteti usluge prema
našim korisnicima i članovima. Oni koji pozornije prate rad Knjižnice mogli su na našoj web i
facebook stranici uočiti sve češće obavijesti o promjenama u radu i radnom vremenu osobito u našim
ograncima. Na taj način doveli smo u pitanje ne samo zakonsku opravdanosti rada u Ograncima koji
nalaže da isti trebaju biti otvoreni minimalno 20 sati u tjednu, nego i kvalitetu usluge u Središnjoj
knjižnici. Poučeni stečenim iskustvom nedvojbeno zaključujem da su 3 stručna djelatnika nedostatna
za rad s našim korisnicima, te da je nužno raspisati natječaj za još jednog dipl. knjižničara, a što je u
skladu s Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske narodne knjižnice Drenovci koji
je usvojen na Općinskom vijeću u kolovozu 2015. godine. Naravno ovaj prijedlog ističem i on ima
smisla samo ukoliko naš osnivač i dalje želi da ima knjižnicu koja je 2015., i to od struke, proglašena
najboljom u Hrvatskoj,
Za razliku od prošle godine konačno mogu reči da su riješeni skoro svi problemi, a koji su bili
vezani za uvođenje riznice u financijsko poslovanje, kako kod našeg osnivača tako i same knjižnice.
U 2018. prijavili smo ukupno devet projekata na natječaj Javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske za 2019. 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
 Nagrada „Visoka žuta žita“
 Časopis „Hrašće“
 Kreativne drenovačke pčelice
UKUPNO:

60.000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
3.000,00 kn
128.000,00 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
5.000,00 kn
 Nabava knjižne građe Račinovci
2.500,00 kn
 Nabava knjižne građe Rajevo Selo
2.500,00 kn
 Pjesnički susreti
6.000,00 kn
 Časopis Hrašće
3.000,00 kn
UKUPNO:

19.000,00 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 22.131,50 kn. U usporedbi s

prethodnom godinom kod ove vrste prihoda znatno je usporen padajući trend i on je već treću 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. Prije
svega riječ je uglavnom o bivšim članovima knjižnice koji su redovito koristili naše usluge. U
prosjeku, u protekle četri godine, članstvo nije produžavalo 48 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.
Tablica nabavljene, darovane i otpisane knjižne građe od 01. 01. do 30. 06. 2019. godine
VRSTA NABAVE
Kupovina Općina
Kupovina Knjižnica
Kupovina Županija
Kupovina Ministarstvo

BROJ PRIMJERAKA

VRSTA NABAVE
Otkup Ministarstva kulture
Donacije

OTPIS GRAĐE

68
13
18
598
Ukupno: 697
BROJ PRIMJERAKA
286
405
Ukupno: 691

UKUPNA VRIJEDNOST
6.839,16 kn
1.190,00 kn
1.731,35 kn
57.773,80 kn
Ukupno: 67.534,31 kn
UKUPNA VRIJEDNOST
38.627,63 kn
31.807,85 kn
Ukupno: 70.435,48 kn

UKUPNO: 1.388

UKUPNO: 137.969,79 kn

BROJ PRIMJERAKA
23

UKUPNA VRIJEDNOST
1.850,15 kn

II. KNJIŽNIČNA GRAĐA**
Jedan od temeljnih zadataka Knjižnice je osiguravanje primjerenog izbora knjižne i neknjižne
građe svojim članovima i ostalim korisnicima, a koji se kontinuirano provodi tijekom godine.
Najvećim dijelom na to utječu financijska sredstva koja Knjižnici osiguravaju Ministarstvo kulture,
Vukovarsko – srijemska županija, Općina Drenovci te sredstva iz vlastitog proračuna.
Ministarstvo kulture već godinama, a tako i u 2019. godini, osigurava sredstva za nabavu
knjižne i neknjižne građe u iznosu od 60.000,00 kn za Središnju knjižnicu u Drenovcima, te 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 su sredstva Općine Drenovci za nabavu knjižne i neknjižne građe raspoređena tako
da je namijenjeno 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 proteklih pola godine ukupno je nabavljeno 1.388 primjerka knjižnične građe čija je
vrijednost 137.969,79 kn. Od toga je 405 primjeraka knjižnične građe u vrijednosti 31.807,85 kn stiglo
putem donacija. Iako je taj broj i dalje značajan, ipak je daleko manji nego je bio u prvim polovinama
prethodne tri godine. Otkupom Ministarstva kulture stiglo je 286 primjeraka knjižnične građe u
vrijednosti 38.627,63 kn.

Od ukupno nabavljene građe, za Ogranak Račinovci je izdvojeno 200 jedinica knjižnične građe
u vrijednosti od 18.646,34 kn, a za Ogranak Rajevo Selo 233 jedinice u vrijednosti 21.314,76 kn.
Sveukupni fond Općinske narodne knjižnice Drenovci (Središnja knjižnica i Ogranci) na dan
30.06.2019. godine ima 46.389 primjeraka knjižne i neknjižne građe, a njegova vrijednost iznosi
4.524.222,89 kn.
Prema Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Pravilniku o reviziji i otpisu knjižne
građe (NN 21/02) Knjižnica je dužna provoditi revizije i otpise knjižnične građe. Prva revizija je
izvršena 2008. godine, a druga je trebala biti izvršena 2014. godine. Zbog katastrofalnih poplava 2014.
godine kada je skoro cjeloviti fond bio izmješten na kat, te nadogradnje knjižničnog prostora i
opremanja i otvorenja Ogranaka Račinovci i Rajevo Selo, revizija je morala biti odgođena te je
izvršena tijekom veljače i ožujka 2016. godine. Otpis građe izvršen je prema potrebnim kriterijima
(zastarjelo, izgubljeno, uništeno) i ukupno su otpisana 82 primjerka u vrijednosti 6.857,41 kn.
Posebno ističemo da je Knjižnica u to vrijeme bila otvorena korisnicima, što je rijedak primjer u
knjižničarskoj struci u Hrvatskoj. Prema tipu knjižnice, odnosno broju stanovnika, bili smo VI. Tip, i
veličini fonda Općinska narodna knjižnica Drenovci koja će na godinu prijeći broj od 50.000 slijedeću
reviziju treba obaviti za 5 godine tj. 2024. godine.
Otpis se pored toga vrši i kontinuirano tijekom godine. U prvoj polovini 2019. godine otpisane
su 23 knjige u vrijednosti 1.850,15 kn. Pored navedenih kriterija (zastarjelo, izgubljeno, uništeno) dio
knjiga se otpisuje te izdvaja za „Knjige na mreži“. Ova vrsta otpisa se najčešće koristi u slučaju
pristizanja novijeg izdanja određenog naslova kojeg Knjižnica posjeduje u dovoljnom broju
primjeraka. Tada se staro izdanje, koje je i dalje za upotrebu, izlučuje za „Knjige na mreži.“
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 2019. god. pretplaćena na 5 naslova novina, te 18 naslova časopisa, od
čega su 4 za djecu i mlade.
Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci prema popisu stanovništva iz 2011. godine
(5.174 stanovnika) Općinska narodna knjižnica Drenovci 30.06.2019. godine ima 8,96 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 započeo je s radom 15. prosinca 2015. godine. Knjižnični fond Ogranka je
na dan 30.06.2019. godine sadržavao 5.706 primjerka knjižne i neknjižne građe u vrijednosti
475.753,42 kn. Građa je dio fonda Središnje knjižnice koja je reinventarizirana i premještena u
Ogranak, ali je i kupnjom nabavljen velik broj lektirnih i drugih naslova, kao i donacijama. Knjižnična
građa će se za Ogranak Račinovci i dalje kontinuirano nabavljati kao i za Središnju knjižnicu.
Tjedna otvorenost Ogranka je 20 sati. Građa je u Ogranku smještena u dva odjela. Na dječjem
odjelu se nalazi dječja stručna literatura, književnost za djecu, književnost za mlade i slikovnice. Na
odjelu za odrasle se nalazi čitaonica s referentom građom, AV-građa, hrvatska književnost, strana
književnost te stručna literatura.
Ogranak Rajevo Selo je započeo s radom 3. srpnja 2017. godine. Knjižnični fond je na dan
30.06.2019. godine sadržavao 5.459 primjeraka knjižne i neknjižne građe u vrijednosti 450.890,55 kn.
Fond je, kao što je spomenuto, najvećim dijelom izgrađen na temelju donacija, zatim kupnjom,
otkupom Ministarstva kulture, a također i izmještanjem knjižne građe iz otvorenog spremišta Središnje
knjižnice u kojem su smještene dublete (više primjeraka istog naslova) knjižne građe. U Ogranak
Rajevo Selo pristižu novine Glas Slavonije i dječji časopis OK.

Ogranak je također otvoren 20 sati tjedno. Smješten je na dvije etaže u kojima se nalaze dva
odjela. Na dječjem odjelu je smještena dječja stručna literatura, književnost za djecu, književnost za
mlade i 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 je na dan 30.06.2019. godine imala 2.053 upisanih članova, od čega je njih 332
aktivno. Od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine ukupno je upisano 14 novih članova: 11 članova u
Središnjoj knjižnici, 2 nova člana u Ogranku Račinovci te 1 novi član u Ogranku Rajevo Selo. Od toga
je u Središnjoj knjižnici na odjel za odrasle upisano 7 novih članova, a na dječji odjel 4 nova člana. U
Ograncima su novi članovi upisani na odjele za odrasle.
U promatranom razdoblju članovi su Središnju knjižnicu posjetili 1.378 puta i pri tom posudili
3.000 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe. Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga
(internet, čitaonica, fotokopiranje, igraonice), uslugama Središnje knjižnice dnevno se koristilo 107
korisnika, odnosno tijekom navedenog razdoblja, posudbu i ostale knjižnične usluge koristilo je 1.392
korisnika.
Ogranak Račinovci je posjetilo 110 članova i pritom je posuđeno 136 primjeraka knjižnične
građe, dok je ostale usluge koristilo 667 korisnika.
Ogranak Rajevo Selo je posjetilo 193 članova i pri tome je posuđeno 253 primjeraka knjižnične
građe, a 746 korisnika je koristilo ostale knjižnične usluge.
U knjižničnom programu MetelWin možemo također pratiti i broj virtualnih posjeta katalogu
knjižnice koji je bio posjećen 1.877 puta. Daleko veću posjećenost ima zvanična web stranica
Knjižnice koju je tijekom prve polovine 2019. godine otvorilo 8.498 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 401 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. 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.
Od ožujka, kada je nastupio prekid ugovora o radu djelatnice koja je između ostalog vodila
Zavičajnu zbirku zbirka se dopunjuje ali ne sistematično za što će trebati dodatno vrijeme i osoba koja
će je stručno voditi.
Na studijskome odjelu naše knjižnice nalaze se i druge vrijedne zbirke. Jedna od zbirki je Zbirka
Julija Njikoša. Julije Njikoš rođeni je Osječanin. S obzirom da je bio skladatelj, dirigent, melograf i
muzikolog, stvarao je djela koja su najčešće bila povezana sa Slavonijom pa tako i sa Cvelferijom.
Ova zbirka sadrži 461 primjeraka ukupno i audio i vizualne građe.
Zbirka Rara, zbirka je koja se nalazi, također, na studijskom odjelu naše knjižnice. Ona sadrži
300 primjeraka starih i vrijednih knjiga.
Knjižnica sadrži i Zbirku autorskih posveta koju čine knjige koje su knjižnici darovali njihovi
autori i potpisali. Ovu rijetku i neuobičajenu zbirku čini 96 primjeraka knjižne građe.
Sve se zbirke redovito nadopunjuju.

V. KNJIGA NA MREŽI*
Općinska narodna knjižnica Drenovci nositelj je projekta Knjiga na mreži, zajedno s partnerom
tvrtkom Point Varaždin, koji je ujedno i programska podrška ovome projektu. 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 dospiju do zajednice koja ih treba baš takve kakve jesu i
koja će ih smatrati dobrodošlima, prije nego odu 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.
Projekt se provodi putem mrežne stranice koja je dostupna na sljedećoj poveznici:
http://library.foi.hr/sajam/index.php?page=main.
Edukacijski video dostupan je na mrežnoj stranici projekta „Knjige na mreži“, odnosno
dostupan je na sljedećoj poveznici: http://library.foi.hr/sajam/index.php?page=video (2018-12-18).
Projektu se do sada priključilo 109 knjižnica, te jedna iz Republike Slovenije.

VI. NAKLADNIČKA DJELATNOST*
Nakladničkim planom Knjižnice za 2019. predviđeno je objavljivanje 3 nova naslova i to
nagrađeni rukopisi Ane Delimar i Viktorije Grgić AV+1, te Denisa Ćosića Neonski bog mržnje na 29.
Pjesničkim susretima, te autorska knjige Marka Landeke Školstvo i škole Cvelferije.
Prvi naslov je već otisnut i predstavljen na 29. Pjesničkim susretima u Drenovcima 2018., a
zbog dopuna koje je autor naknadno unosio, te uredničkih intervencija izlazak knjige o školstvu u
Cvelferiji prolongiran je za veljaču 2019.

Glede časopisa HRAŠĆE, kojemu je ovo 22 godina kontinuiranoga izlaženja, a prema planu za
ovu nakladničku godinu objavili smo obadva planirana broja, a to su brojevi 51. i 52.

VII. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI***
Nastavljajući praksu prethodnih godina, Knjižnica i tijekom 2019. godine realizira programe
namijenjene djeci (računalne radionice, igraonice za djecu predškolskog uzrasta, radionice za djecu
školskog uzrasta) i odraslima (predavanja, radionice, izložbe, promocije knjiga, okrugli stol…).
Tijekom godine, srijedom i petkom, održavaju se igraonice za djecu predškolskog uzrasta Ne
idem još u školu, ali idem u knjižnicu. Igraonica u Središnjoj knjižnici broji 20-ak djece uzrasta od tri
do šest godina. U proteklih pola godine igraonica broji 220 posjeta, 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.
Također dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom, održavaju se i u Ogranku Rajevo Selo. U
proteklih pola godine igraonica broji 80 posjeta.
Aktivnosti za djecu i mlade organiziraju se kontinuirano, a naročito tijekom školskih praznika.
Dvije su radionice održane tijekom proljetnih praznika, a „Ljeto u knjižnici“ će donijeti bogati
program tijekom ljetnih praznika. Pored toga, održane su i radionice za djecu Male škole, Drenovci te
predškolsku djecu u Ogranku Rajevo Selo.
Knjižnica je organizirala i edukativno – zabavno predavanje „Planinarimo i čuvamo okoliš“
putopisca Mateja Perkova, a u suradnji sa OŠ „Ivan Meštrović“ prisustvovala su djeca nižih razreda. U
popodnevnim satima Matej Perkov je održao i putopisno predavanje za odrasle „Želim dotaknuti
nebo“.
U veljači je održan i znanstveni kolokvij „Život i djelo fra Marka Japundžića“ koji su
organizirali udruga „Duhovno hrašće“ iz Drenovaca, Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša i
Institut za ekumensku teologiju i dijalog „Juraj Križanić“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
U ožujku je predstavljeno djelo Luke Lukića kao značajnog zavičajnika čija ostavština broji
preko 16.000 stranica raznovrsnih zabilješki.
Početak svibnja je, kao i do sada, obilježen Pjesničkim susretima. Jubilarni 30. Pjesnički
susreti „Drenovci 2019.“ okupili su preko 200 posjetitelja, a posebna čast je ukazana dosadašnjim
laureatima Pjesničkih susreta.
U lipnju su predstavljene dvije knjige: „Jesi online?“ šibenske stand-up komičarke,
imitatorice, voditeljice i spisateljice Marijane Perinić te „Divlje guske“ nagrađivane pjesnikinje i
spisateljice kratkih priča i romana Julijane Adamović.
Većina navedenih programa se održava u multimedijalnoj dvorani Knjižnice, gdje se također
održavaju i sjednice Općinskog vijeća, političkih stranaka, općinskih stručnih tijela i različitih udruga,
programi obrazovanja odraslih i slično.
Knjižnica je od prosinca 2012. godine aktivna na poznatoj društvenoj mreži Facebook. Pored
službene stranice Knjižnice, na Facebooku se također mogu saznati sve informacije o radu Knjižnice i
programima koje održava. Broj korisnika koji redovito prate Facebook stranicu raste te sada broji 739
aktivnih članova.

Detaljne informacije o održanim programima se nalaze u tablici.
R.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv programa, organizator

Broj
korisnika

Dobna
skupina

Vrijeme
održavanja

Radionica za djecu Male škole, Drenovci
Znanstveni kolokvij „Život i djelo fra Marka
Japundžića“
Predstavljanje djela zavičajnika Luka Lukić
Informativna edukacija Uprave za stručnu podršku
razvoju poljoprivrede i ribarstva
Mala literarna radionica – „Knjiga nije hrana, ali je
poslastica“

15
50

djeca
odrasli

22.1.2019.
22.2.2019.

12

odrasli

6.3.2019.

27

odrasli

7.3.2019.

3

5.4.2019.

Izložba uskršnjih dekoracija polaznika dječje igraonice
Proljetne radionice – Filmska projekcija
Proljetne radionice – Izrada proljetnih dekoracija
30. Pjesnički susreti
Poezija ravnice
30. Pjesnički susreti
Književnici u osnovnim školama Općine Drenovci
Književnici u knjižnicama VSŽ
30. Pjesnički susreti
Predstavljanje zbirki pjesama „Neonski bog mržnje“ i
„AV+1“
Središnje književno sijelo

116
3
2

djeca
djeca /
odrasli
djeca
djeca

23.4.-26.4.2019.
23.4.2019.
25.4.2019.

31

odrasli

9.5.2019.

80
26

djeca
odrasli

10.5.2019.

odrasli

11.5.2019.

54

djeca

14.5.2019.

3
9

odrasli
djeca

14.5.2019.
10.6.2019.

1

odrasli

10.6.2019.

3
524

odrasli

12.6.2019.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

R.
Br.
1.
2.
3.

„Planinarimo i čuvamo okoliš“ edukativno-zabavno
predavanje putopisca Mateja Perkova
„Želim dotaknuti nebo“ putopisno predavanje Mateja
Perkova
Radionica za predškolsku djecu, Ogranak Rajevo Selo
Promocija knjige „Jesi online?“ autorice Marijane
Perinić
Promocija knjige „Divlje guske“ autorice Julijane
Adamović
UKUPNO:

32
57

Naziv programa, organizator

Broj
igraonica

Broj
korisnika

Dobna
skupina

Vrijeme održavanja

Igraonice za djecu, Središnja knjižnica
Igraonice za djecu, Ogranak Rajevo Selo
Igraonice za djecu, Ogranak Račinovci
UKUPNO:

46
42
0
88

220
80
0
300

djeca
djeca
djeca

siječanj-lipanj 2019.
siječanj-lipanj 2019.
siječanj-lipanj 2019.

VIII. ZAKLJUČAK*
U prvoj polovici 2019. godine Općinska narodna knjižnica Drenovci djelomično je realizirala
Plan rada za spomenuti period – usporen je trend pada broja članova i korisnika, pa samim time i pad
izvornih prihoda knjižnice. S druge strane, zbog smanjenog broja uposlenih, Knjižnica nije bila u
mogućnosti u potpunosti i na vrijeme pružiti sve one usluge na koje su naši korisnici do ove godine
naučili.
No, i pored svega toga drenovačka knjižnica će i dalje nastojati da ima važnu ulogu i kao javni
prostor, te osobito kao mjesto okupljanja svih struktura stanovništva naše zajednice.

Drenovci, 26. kolovoza 2019.

Ravnatelj Knjižnice:
Goran Pavlović, dipl. knjižničar

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

