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I. POSLOVANJE* 
 

Da nije bilo prirodne katastrofe koja je pogodila kako područje Općine Drenovci tako i 
ostatak Cvelferije moglo bi se reći da je Općinska narodna knjižnica Drenovci, u razdoblju od 1. 
siječnja 2014. do 30. lipnja 2014., uredno poslovala u svim segmentima svoga djelokruga rada.  
 Naime, sve do rečene poplave Knjižnica je uredno poslovala prateći i preuzimajući sve 
obveze koje si je zacrtala planom za prvih šest mjeseci 2014. godine. Objavljen je 43. broja 
časopisa Hrašće, nagrađena zbirka, održani 25. jubilarni Pjesnički susreti … 
S druge strane nešto je lošije išlo s realiziranje prijavljenih projekata na natječaj Javnih potreba u 
kulturi Republike Hrvatske. Prijave koje su napravljene u rujnu 2013., a bilo ih je rekordnih šest, 
svoj epilog su doživjele tek u lipnja 2014. što čak tri mjeseca kasnije nego prethodnih godina. Zbog 
te činjenice sveli smo sve na minimum osobito kada je u pitanju nabava knjižne građe.  
 U tom periodu stigli su slijedeći Ugovori: 

 Nabava knjižne građe                 58.000,00 kn 
 Pjesnički susreti -                  7.000,00 kn 
 Okrugli stol Đuka Galović            2.000,00 kn 
 Časopis „Hrašće“  -               10.000,00 kn 
 Opremanje Studijskoga odjela    14.000,00 kn 

UKUPNO: 91.000,00 kn 
 
Svi navedeni ugovori su ili u cijelosti realizirani ili je realizacija u tijeku kako je to u 

Prijavnicama i navedeno.  
Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska županija, koja podupire rad Knjižnice kroz nabavu 

knjižne građe i Pjesničke susrete, od ove godine je prihvatili da podrži dijelom i časopis Hrašće te 
projekt Knjige na mreži ili ukupnom s 25.000,00 kn., što je tek za 500,00 niže u odnosu na 2013. 

Kako je i na početku rečeno ova godina, kada je riječ o Knjižnici, biti će u svakom slučaju 
zapamćena po prirodnoj katastrofi koja je pogodila područje Cvelferije. Djelatnici Knjižnice, 
zahvaljujući pomoći dobrih ljudi Općine Nuštar i njihovome načelniku, uspjeli su 21. svibnja 
podignuti skoro 70% knjižne građe i svu informatičku opremu na kat. Već šest dana kasnije, ovaj 
put uz pomoć kolega iz vinkovačke i vukovarske gradske knjižnice, sva građa je ponovno vraćena u 
posudbeni odjel čime su stvoreni preduvjeti da Knjižnica ponovno počne s radom 29. svibnja 2014. 

To je ujedno vrijeme kada prostori Knjižnice postaju mjestom održavanja brojnih sastanak, 
prezentacija, predavanja i dogovaranja kako predstavnika raznih ministarstva tako i predstavnika 
županijskih i lokalnih tijela. 

Dana 15. svibnja izvršen je stručni nadzor nad radom drenovačke knjižnice od strane 
Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko - srijemske županije, a koji se dostavlja 
Ministarstvu kulture republike Hrvatske. Tom prilikom izvršen je pregled knjižnice, prostora, 
opreme, knjižne građe, inventarnih knjiga, planova rada, izvješća o radu, izvješća o posljednjoj 
provedenoj reviziji, te izvješće o redovnom otpisu. Iako je Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru 
stiglo u drugoj polovici srpnja, u prilogu ovom Izvješću, osnivaču ga sada dostavljamo na uvid.  
 
  



II. KNJIŽNIČNA GRAĐA** 
 

U razdoblju od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine, Knjižnica je nastojala, kao i do 
sada, osigurati primjeren izbor knjižne i neknjižne građe svojim članovima i svim ostalim 
korisnicima.  

Ministarstvo kulture, za 2014. godinu, temeljem Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske osigurat će sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 
58.000,00 kn. Vukovarsko-srijemska županija temeljem Ugovora, za nabavu knjižne i neknjižne 
građe, osigurat će 15.800,00 kn. 

U navedenom razdoblju nabavljeno je 873 primjeraka knjižnične građe čija je vrijednost 
77.660,24 kn. Od toga, Knjižnici je donirano 315 knjiga ukupne vrijednosti 24.514,64 kn. Otpis 
građe u ovom razdoblju izvršen je po osnovi zastarjelosti, oštećenja i ostalih razloga. Otpisan je 21 
primjerak ukupne vrijednosti 1.970,15 kn. Obzirom na svibanjske poplave, jedan dio građe je 
otpisan iz razloga što je uništen u poplavi, odnosno ostao kod članova knjižnice čiji su domovi 
poplavljeni. Od ukupno 21 otpisanog primjerka, u poplavi je uništeno 10 primjeraka knjižne građe 
ukupne vrijednosti 1.153,45 kn. 

Ukupna vrijednost knjižničnog fonda na dan 30. 06. 2014. iznosi 2.050.603,98 kn i fond ima 
22.390 primjerka knjižne i neknjižne građe.     

Nastavljena je izgradnja postojećih zbirki, a zbog nabave novih polica i preuređenja 
postojećih, obavljen je razmještaj cjelokupnog fonda (Odjel za odrasle). Dio knjižnog fonda iz 
Odjela za odrasle, premješten je na kat knjižnice u dvoranu koja poprima ulogu Studijskog odjela. 
Na policama Studijskog odjela se nalaze knjige iz područja: Znanost i znanje općenito, računalstvo, 
menadžment, bibliografija, knjižničarstvo, periodična izdanja, korporacije, društva, kongresi, 
novinarstvo, zbornici radova, filozofija, psihologija, logika, etika i religija. Opremanje Studijskog 
odjela će se nastaviti i tijekom godine. 

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 19 naslova časopisa, od čega je 5 
dječjih. Od početka 2014. god., Knjižnica je pretplaćena na 3 nova časopisa za odrasle. To su Glas 
lova i ribolova, Udruga hr i Moja 4 zida. 

Zbog smanjenja broja stanovnika Općine Drenovci, a prema Popisu stanovništva iz 2011. 
godine (5.109 stanovnika), Općinska narodna knjižnica Drenovci 30. 06. 2014. ima 4,38 knjiga 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. 2014. ima upisanih 1.643 članova. U prvoj polovici 2014. godine u 
knjižnicu je upisano 42 novih članova. Od toga, 21 član je upisan na dječji odjel, a 21 član na odjel 
odraslih. U razdoblju od 01. 01. 2014. do 30. 06. 2014. članovi su knjižnicu posjetili 2.539 puta i pri 
tom posudili 6.410 primjeraka knjiga i druge knjižnične građe.  

Ako uzmemo u obzir i korisnike ostalih usluga (internet, čitaonica, fotokopiranje, igraonice), 
uslugama knjižnice dnevno se koristi 92 korisnika, odnosno u prvoj polovici 2014. godine, posudbu 
i ostale knjižnične usluge koristilo je 12.101 korisnika. Od početka godine u knjižničnom programu 
MetelWin možemo pratiti i broj virtualnih posjeta web stranici knjižnice, a u prvoj polovici 2014. 
godine, stranica je bila posjećena 2.946 puta. 

 
 

  



IV. IZGRADNJA I DIGITALIZIRANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE* 
 
Općinska narodna knjižnica Drenovci je u prvih šest mjeseci 2014., 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 građa za Zavičajnu zbirku.  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. te drugih nakladnika s Općine Drenovci. Sve 
skupa, za sada, Zavičajna zbirka ima 225 jedinica knjižne građe.  

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. Tako je uz još 5 naslova, Knjižnica otvorila novu podzbirku Digitalizirana knjižna građa 
koja tako postaje dijelom Zavičajne zbirke. 

Druga zbirka koju smo zasebnu oformili je zbirka Rara koja broji 62 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 497 naslova.  

Zavičajna zbirka, Rara i Zbirka Njikoš su se do sada nalazile u maloj dvorani u kojoj je tvrtka 
Vjeverica. Sada se zbirke nalaze u velikoj dvorani koja postaje Studijskim odjelom. 

 
 

V. NAKLADNIČKA DJELATNOST* 
 
Nakladničkim planom Knjižnice za 2014. Predviđeno je objavljivanje 4 nova naslova i to 

nagrađeni rukopis na 24. Pjesničkim susretima Ivane moj Rogić Nehajevu, Zbornik Uz 100 
godišnjicu rođenja Ive Balentovića i u biblioteci Laureati knjiga Zvonimira Baloga Bože pa ja 
imam ruke, te slikovnica Antuna Abramovića iz Pos. Podgajaca. 

Nakon što smo od Ministarstva kulture za 2013. dobili novac za dva broja te nakon 
prihvaćenoga izvješća o realiziranom projektu, Ministarstvo je i za 2014. uvrstilo časopis „Hrašće“ 
u kategoriju potpore časopisima. Knjižnica se Ugovorom obvezala da će objaviti dva broja do 
kraja godine, pa je tako broj 43. objavljen pred 25. Pjesničke susrete, a 44. broj se priprema i iz 
tiska će izaći koncem studenoga. 

Pored gore navedenoga Knjižnica je početkom godine dala dotisnuti po 30 primjeraka prvog 
i treće broja časopisa Hrašće kojih više nema u nakladničkom spremištu. 
 
 
VI. KNJIŽNICA U LOKALNOJ ZAJEDNICI *** 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. knjižnica je realizirala programe za djecu 
(računalne igraonice, edukativne programe, izložbe…) i odrasle (poljoprivredna škola, edukacije, 
stručna predavanja, promocije knjiga, okrugli stol……). U okviru programa Srijedom u knjižnici 
promovirana je knjiga Tomislava Lunke „Soljani u Drugom svjetskom ratu“ . Srijedom se održavao 
i program namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta „Dijete i pčela“. Program je edukativnog 
karaktera i organiziran je u suradnji s udrugom Pčelari Cvelferije. Dječji radovi, koji su nastali u 
sklopu programa, bili su izloženi na Sajmu Pčelarstva u Vinkovcima. Program „Dijete i pčela“ se 
pokazao kao dobar primjer suradnje s udrugama lokalne zajednice, a sudjelovalo je 111 
osnovnoškolske djece.  

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 332 posjeta, a tijekom cijele godine održavane su i svakodnevne računalne igraonice 
za djecu. 

Zbog cijele situacije s poplavom koja se dogodila u svibnju ove godine, broj posjeta igraonici 
pao je za 30 %. U posljednjih mjesec dana djeci u igraonici pridružile su se Antonija Lukačević i 
Anamarija Kaluđer, stručne suradnice SOS Dječjeg sela Ladimirevci, koje su zadužene da kroz igru 
i druženje pruže psihosocijalnu pomoć djeci s poplavljenog područja koja posjećuju igraonicu. 

Po drugi puta u knjižnici, obilježena je „Noć knjige“ tijekom koje je organizirana igraonica za 
najmlađe, promocija knjige, strip-radionica za učenike osnovnoškolskog uzrasta, izložba stripa i 
ilustracija poznatog hrvatskog strip-crtača, Nenada Barinića.  

Dana 1. studeni 2013., završen je EU projekt „Knjižnice za novo doba“, a u veljači ove 
godine uručeni su certifikati polaznicima ECDL tečaja te predstavljeni rezultati projekta. Istoga 
mjeseca, upriličeno je predstavljanje nakladničke cjeline „Hrvatska riječ“ iz Subotice u suradnji s 
Duhovnim hrašćem.  

Dana 10. svibnja 2014., održani su 25. Pjesnički susreti „Drenovci 2014.“. Ovogodišnji 
susreti su održani u trajanju od jednoga dana, za razliku od prethodnih godina ali po pitanju 
kvalitete programa nipočemu nisu zaostajali za prethodnim. Posebnu težinu ovogodišnjim 
Susretima dao je Okrugli stol „Đuka Galović“ koji je održan u povodu 90. obljetnice rođenja ovog 
velikana pučkoga pjesništva. Ovogodišnji Susreti su bili vrlo dobro primljeni kod publike i 
sudionika (219 posjeta). 

Zbog prirodne katastrofe koja je pogodila područje Cvelferije Knjižnica nije bila otvorena za 
korisnike od 17. - 29. svibnja 2014. U knjižnici su poduzete sve mjere predostrožnosti i opreza kako 
voda ne bi došla u kontakt s knjižnom građom i dokumentima. Zbog cjelokupne novonastale 
situacije, i angažiranosti djelatnika u Općini Drenovci, u lipnju nisu održavani kulturni programi.  

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 o radu knjižnice. Do kraja prve polovice 
2014. godine, facebook profil redovito posjećuje 455 članova. 

Osim toga, u knjižnici se redovito održavaju sjednice Općinskog vijeća, političkih stranaka, 
općinskih stručnih tijela i različitih udruga, programi obrazovanja odraslih („Mala poljoprivredna 
škola“), 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. Edukacija odraslih 
Poljoprivredni Institut Osijek, ONKD 

22 odrasli 17. siječnja 

2. „Dijete i pčela“ - edukativni program 
Udruga „Pčelari Cvelferije“, OŠ „I. 
Meštrović“, ONKD  (1. i 4. raz.) 

31 + 
10 

Djeca 
Pred. i učitelji 

22.siječnja 

3. „Dijete i pčela“ - edukativni program 
Udruga „Pčelari Cvelferije“, OŠ „Ivan 
Meštrović“ Drenovci, ONKD (2. i 3. raz) 

37 + 
4 

Djeca 
Pred. i učitelji 

5.veljače 

4. „Knjižnice za novo doba“ – 
predstavljanje rezultata projekta i podjela 
diploma polaznicima  

18 odrasli 12.veljače 

5.  Poljoprivredna savjetodavna služba 
Drenovci - -stručno predavanje 

31 odrasli 21.veljače 

6. Hrvatska riječ (Subotica). Predstavljanje 37 odrasli 22.veljače 



nakladničke cjeline 
7. Škola (Andragog) – edukacija odraslih 50 odrasli Veljača- 

ožujak 
8. „Dijete i pčela“ - edukativni program 

Udruga „Pčelari Cvelferije“, OŠ „Ivan 
Meštrović“ Drenovci, ONKD  (Igraonica) 

22 
7 

Djeca 
Pred. i učitelji 

12. ožujka 

9. Sajam Pčelarstva Vinkovci  
Udruga „Pčelari Cvelferije“, ONKD   

 Djeca 
odrasli 

14.ožujka 

10. 107.obljetnica čitaonice u Drenovcima 
(besplatan upis novim članovima) 

5 novih upisa odrasli 28. ožujka 

11. Noć knjige 2014. 
- Igraonice za najmlađe 

- Strip-radionica 
- Promocija knjige „Soljani u Drugom 
svjetskom ratu“ Tomislava Lunke 
- Izložba stripa 

 
12 
35 
37 
 
60 

 
Djeca 
Djeca 
Odrasli 
Djeca i odrasli 

23.travnja 

12. Otkrivanje spomen ploče fra Marku 
Japundžiću (Duhovno hrašće, ONKD, OŠ 
„Ivan Meštrović“, Općina Drenovci 

35 odrasli 25.travnja 

13. Pjesnički susreti „Drenovci 2014.“ 
Okrugli stol „Đuka Galović“ 
Promocija knjige „Ivane moj Rogiću 
Nehajev“ 
Pjesničko sijelo 

 
60 
50 
109 

odrasli 10. svibnja 

 
 
VIII. ZAKLJUČAK 
 

U razdoblju od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. Općinska narodna knjižnica Drenovci 
redovito je poslovala osim u periodu od 17. - 29. svibnja kada je bila zatvorena za rad korisnicima. 

U proteklom periodu 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 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, GRGIĆ I PAVLOVIĆ) 

 


