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I. POSLOVANJE* 

 
U razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. Općinska narodna knjižnica Drenovci je 

poslovala uredno u svim segmentima svoga djelokruga rada.  
 U prvom dijelu godine Knjižnica je uredno poslovala prateći i preuzimajući sve obveze koje 
si je zacrtala planom za 2013. 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 grañe        60.000,00 kn 
• Pjesnički susreti -          7.000,00 kn 
• Časopis „Hrašće“  -       10.000,00 kn 
• Informatička oprema          10.000,00 kn 

Svi navedeni ugovori su u tijeku s realizacijom kako je to u Prijavnicama i navedeno, a to je 
da su do sada nabavljene knjige i druga knjižnična graña u vrijednosti od oko 30.000,00 kn, održani 
su 24. po redu Pjesnički susreti Drenovci 2013., objavljen je 41. broj časopisa „Hrašće“, a u tijeku 
je utvrñivanje potreba Knjižnice za nabavom nove informatičke opreme u vrijednosti od 10.000,00 
kn. 

Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska županija, koja podupire rad Knjižnice kroz nabavu 
knjiga i Pjesničke susrete u ukupnom iznosu od 25.500,00 kn., Općinska knjižnica Drenovci nije 
primila niti jednu doznaku. Kako znamo 24. Pjesnički susreti su završeni, a račune koje je trebala 
platiti Županija plaćeni su iz vlastitih izvora. Kako se ne bi ista situacija ponovila i kod nabave 
knjižne grañe, stopirali smo nabavu sa pozicije Županije, kako ne bi kasnili s plaćanjima prema 
dobavljačima. 

Općinska narodna knjižnica Drenovci je tijekom prvih šest mjeseci sudjelovala u radu triju 
radionica IPA projekta prekogranične suradnje Knjižnice za novo doba. U isto je vrijeme, nakon 
sudjelovanja na godišnjoj skupštini Društva knjižničara Slavonije i Baranje u Pleternici, Knjižnica 
je predstavila pilot projekt Knjige na mreži koji je pobudio interes okupljenih, a time priskrbio 
mogućnost da ga Knjižnica prijavi na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2014. godinu kao trogodišnji nacionalni projekt.  

I naravno, tu su nezaobilazni Pjesnički susreti u Drenovcima koji su se ovoga svibnja po 24. 
put održali u Općini Drenovci i Vukovarskoj srijemskoj županiji. 
 
 
II. KNJIŽNIČNA GRAðA** 

 
U razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine, Knjižnica je nastojala, kao i do 

sada, osigurati primjeren izbor knjižne i neknjižne grañe svojim članovima i svim ostalim 
korisnicima.  

Ministarstvo kulture, za 2013. godinu, temeljem Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske osigurat će sredstva za nabavu knjižne i neknjižne grañe u iznosu od 
60.000,00 kn. Vukovarsko-srijemska županija temeljem Ugovora, za nabavu knjižne i neknjižne 
grañe, osigurat će 15.800,00 kn. 

U navedenom razdoblju nabavljeno je 715 primjeraka knjižnične grañe čija je vrijednost 
68.391,15 kn. Od toga, Knjižnici su donirane 22 knjige ukupne vrijednosti 1.754,00 kn. Otpis grañe 
u ovom razdoblju izvršen je po osnovi zastarjelosti, oštećenja i ostalih razloga. Otpisana su 24 
primjerka ukupne vrijednosti 2.445,20 kn. 



Ukupna vrijednost knjižničnog fonda na dan 30. 06. 2013. iznosi 2.050.603,98 kn i fond ima 
20.484 primjerka knjižne i neknjižne grañe.     

Nastavljena je izgradnja postojećih zbirki, a zbog nabave novih polica i preureñenja 
postojećih, obavljen je razmještaj cjelokupnog fonda (Odjel za odrasle).  

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 Metel win. 

Knjižnica je trenutno pretplaćena na 5 naslova novina i 15 naslova časopisa, od čega je 5 
dječjih.  

Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci, a prema Popisu stanovništva iz 2011. 
godine (5.109 stanovnika), Općinska narodna knjižnica Drenovci 30. 06. 2013. ima 4 knjige po 
stanovniku lokalne zajednice što je za jednu knjigu više od propisanih standarda za knjižnice u 
Republici Hrvatskoj. Naime, prema Standardu za narodne knjižnice Republike Hrvatske, knjižnica 
VI.tipa (do 10.000 stanovnika), trebaju imati 3 knjige po stanovniku.  
 

III. ČLANOVI I POSUDBA** 

 
Knjižnica na dan 30. 06. 2013. ima upisanih 1.359 članova. U prvoj polovici 2013. godine u 

knjižnicu je upisano 46 novih članova. Od toga, 21 član je upisan na dječji odjel, a 25 članova na 
odjel odraslih. U razdoblju od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. članovi su knjižnicu posjetili 3.360 
puta i pri tom posudili 7.379 primjeraka knjiga i druge knjižnične grañe.  

Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, igraonice), 
uslugama knjižnice dnevno se koristi 81,68 korisnik, odnosno u prvoj polovici 2013. godine, 
posudbu i ostale knjižnične usluge koristilo je 15.772 korisnika. Od početka godine u knjižničnom 
programu MetelWin možemo pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici knjižnice, a u prvoj 
polovici 2013. godine, stranica je bila posjećena 1.994 puta. 

 

 

IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE* 

 
Općinska narodna knjižnica Drenovci je u prvih šest mjeseci 2013., nastavila s programom koji 

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

Nama daleko značajnija i po ovaj kraj vrjednija je graña za Zavičajnu zbirku. Kako znate ona je 
izmještena 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 obrañuju 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 ima 190 jedinica grañe.  

Druga zbirka koju smo kao zasebnu oformili je zbirka Rara koja broji 55 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 obrañeno i uvedeno oko 497 naslova. 

Koncem lipnja tvrtka Point, čiji softver svakodnevno koristimo u knjižničnom poslovanju, 
završila je s digitaliziranjem časopisa Hrašće. Tako da je časopis postao i digitalno pretraživ na web 
stranici Knjižnice. 

 



 
V. NAKLADNIČKA DJELATNOST* 

 
Nakladničkim planom za 2013. ukupno je planiran jedan naslov i to nagrañena zbirka na 

prošlogodišnjim Pjesničkim susretima, Ne pretvaraj se, tu je autorice Livije Reškovac. 
Nakon što smo od Ministarstva kulture za 2012. dobili novac za dva broja te nakon 

prihvaćenoga izvješća o realiziranom projektu, Ministarstvo je i za 2013. uvrstilo časopis „Hrašće“ 
u potpore. Knjižnica se Ugovorom obvezuje da će objaviti dva broja do kraja godine pa je tako 
broj 41. objavljen pred 24. Pjesničke susrete, a 42. broj se priprema i iz tiska će izaći prvom 
polovicom prosinca. 
 
 
VI. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI *** 

 
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. knjižnica je realizirala programe za djecu 

(računalne igraonice) i odrasle (izložbe, poljoprivredna škola, tečaj računalstva, projekcije igranih i 
animiranih filmova…). U okviru programa Srijedom u knjižnici promoviran je rukopis i najavljena 
knjiga mlade osječke autorice Livije Reškovac „I prije nego oči otvoriš“ te je promovirana knjiga 
Ivice Ćosića-Bukvinog „Mojih dvadeset i još jedna“. Tijekom zimskih školskih praznika, Udruga 
mladih Općine Drenovci organizirala je trodnevne projekcije filmova za djecu predškolskog 
osnovnoškolskog uzrasta koje su bile izvrsno posjećene (190 posjeta). 

U suradnji sa SKIG-om (Studio kreativnih ideja Gunja), organizirane su projekcije igranih 
filmova za odrasle (83 posjetitelja) i za djecu uzrasta od 5.-8. razreda (79 posjetitelja). 

Od siječnja do lipnja, srijedom i petkom, održavale su se 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 te u obje grupe u ovom polugodištu 
igraonica broji 472 posjeta, a tijekom cijele godine održavane su i  svakodnevne računalne 
igraonice za djecu. 

Po prvi puta u knjižnici, obilježena je „Noć knjige“ tijekom koje je organizirana igraonica za 
najmlañe, pričaonica s članovima udruge „Golubovi“, radionica za učenike osnovnoškolskog 
uzrasta, književna večer s članovima Udruge pisaca i pjesnika Cvelferije „sv. Mihovil“ Drenovci, 
izložba starih i rijetkih knjiga iz fonda Knjižnice i Župnog ureda u Drenovcima. U hodniku 
knjižnice je postavljena stalna izložba nakladničke produkcije Knjižnice.  

U mjesecu 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 o radu knjižnice. Do kraja prve 
polovice 2013. godine, facebook profil redovito posjećuje 298 članova. 

Osim toga, u knjižnici se redovito održavaju sjednice Općinskog vijeća, političkih stranaka, 
općinskih stručnih tijela i različitih udruga, programi obrazovanja odraslih („večernja škola“), kao i 
parlamentarni izbori  i izbori za predstavnike nacionalnih manjina.   

Takoñer treba spomenuti da Općinska narodna knjižnica Drenovci obavlja funkciju 
srednjoškolske knjižnice za učenike koji pohañaju ispostavu srednje škole u Drenovcima. 
 
Detaljne informacije o održanim programima nalaze se u tablici.  
R.br
. 

naziv programa, organizator br. korisnika dobna 
skupina 

mjesec 

1. Projekcija animiranih filmova  
(Udruga mladih, Borg, ONKD)-
trodnevno 

190 djeca siječanj 

2. „SKIGZDRAV GLEDATELJU“ 
 (Duhovno hrašće, SKIG, ONKD) 

83 odrasli siječanj 

3. „Uzgoj i plasman egzotičnog bilja“ 70 odrasli siječanj 



(HPA Drenovci, Šulog d.o.o.) 
4. „Srijedom u knjižnici“, Promocija 

nagrañenog rukopisa Livije Reškovac 
(ONKD) 

24 odrasli Siječanj 

5. „Poklade su, poklade su i ludi su dani“ –
izložba dječjih radova (ONKD-igraonica) 

29 radova djeca Veljača 

6. „Ljubav je vječna“ –izložba domaće i 
strane ljubavne lirike povodom Dana 
zaljubljenih (ONKD) 

 odrasli Veljača 

7. Projekcija filmova SKIG-a i sat medijske 
kulture (SKIG, OŠ „Ivan Meštrović“, 
ONKD) 

29 

50 

djeca Veljača 

8. Korizma – izložba (ONKD)  odrasli velj.-ožu. 
9. Mala poljoprivredna škola ( Pučko 

otvoreno učilište Slatina i ONKD) – 
edukacija  

10 susreta 
30-ak 
polaznika 

odrasli ožujak.. – 
travanj 

10. Pčelarska škola („Pčelari Cvelferije“, 
Učilište za obrazovanje odraslih Modus 
Vinkovci)- edukacija 

8 susreta 
20-ak 
polaznika 

odrasli ožujak – 

travanj 
11. 106 obljetnica Hrvatske čitaonice – 

besplatan upis odraslih članova i 
besplatna 3 mj. igraonice  

12 upisanih Odrasli i 
djeca 

Ožujak 

12. „Mojih dvadeset i još jedna“ Promocija 
knjige  Ivica Ćosić Bukvin (ONKD)-
Srijedom u knjižnicu 

29 odrasli Travanj 

13. Noć knjige 2013.  (ONKD) 
Igraonica za najmlañe, Pričaonica s 
članovima udruge „Golubovi“, Radionica 
za OŠ, Književna večer, Izložba starih 
knjiga 

20 (k.večer) 

15 ostali 
12(Golubovi) 
30 (djeca) 

Odrasli 

 
 
djeca 

Travanj 

14. Pjesnički susreti: 
- Posjet školama 
- Promocija knjige Livije Reškovac 
- Književno sijelo 

 

300 

Odrasli i 
djeca 

 

Svibanj 

15. Mala škola računalstva – program 
edukacije umirovljenika u sklopu 
projekta IPA projekta prekogranične 
suradnje „Knjižnice za novo doba“ 

6 polaznika odrasli lip./srp. 

 
 

VIII. ZAKLJUČAK 

 
U razdoblju od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. Općinska narodna knjižnica Drenovci  

redovito je poslovala. 
Rad s članovima i ostalim korisnicima odvijao se nesmetano. Povećan je broj članova, 

naslova i primjeraka u knjižničnom fondu, zadržane su postojeće knjižnične usluge, suradnja s 
Učilištima omogućila je stanovnicima Općine lakši pristup znanju, a sama Knjižnica je 
partnerstvom u IPA projektu i nominiranjem novoga projekta u knjižničarskoj struci, privukla 
pozornost struke.  



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 

 

 
*PAVLOVIĆ 
** MARŠIĆ-ZEČEVIĆ 
*** (MARŠIĆ-ZEČEVIĆ, MARJANOVIĆ I PAVLOVIĆ) 

 


