Izvješće o radu

01. 01. 2018. – 31. 12. 2018.
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IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SLAVONSKI BROD
od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Gradska knjižnica Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: Knjižnica), središnja je i matična narodna knjižnica
Brodsko-posavske županije, koja prema Standardima za narodne knjižnice RH pripada prvom tipu
knjižnica, a kao najrazvijenija na području Brodsko-posavske županije ima zadaću koordinacije,
stručnog nadzora i ukupnog unapređivanja knjižničarstva u županiji.
Smještena je na Trgu Stjepana Miletića 12, na frekventnoj i središnjoj gradskoj lokaciji, u prostoru od
1600 m2, u prizemlju, katu i suterenu zgrade. Rad knjižnice organiziran je kroz organizacijske cjeline,
odjeli i službe, s radnicima kako slijedi:
Organizacijska cjelina, odjel ili služba
1.

Ravnatelj i odjel uprave

Broj
uposlenih
3 radnika

2.

Odjel nabave i stručne obrade

4 radnika

3.
4.

Matična služba
Informativno-posudbeni odjel za odrasle s
Medijatekom
Studijski odjel, čitaonica, Zavičajna zbirka
„Brodensia“ i zbirka Rara
Dječji odjel
Tehnička služba

1 radnik
5 radnika

5.
6.
7.

Naziv radnih mjesta

2 radnika

ravnatelj, stručni suradnik za odnose s javnošću i
marketinga, računovođa/knjigovođa
voditelj odjela, diplomirani knjižničar , diplomirani
knjižničar- klasifikator, knjižničar- katalogizator
Voditelj matične službe
voditelj odjela, diplomirani knjižničar – informator,
pomoćni knjižničar
voditelj odjela, knjižničar - informator

2 radnika
2 radnika

knjižničar - informator
čistač - dostavljač

U Knjižnici je zaposleno ukupno 19 radnika i to obrazovne razine kako slijedi:
Kvalifikacija
mr. sc.
VSS
VŠS
SSS

Broj radnika
1 radnik
8 radnika
4 radnika
6 radnika

Prosjećna isplaćena plaća u Knjižnici iznosi 7.308,92 kuna.
Tijekom 2018. godine Knjižnica je radila i realizirala svoje programe kroz knjižničnu, matičnu,
edukativnu, informacijsko referalnu i kulturnu djelatnost.
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Odjel nabave i stručne obrade
U skladu s interesima i potrebama korisnika Knjižnice kao i Standardima za narodne knjižnice RH,
Knjižnica je kontinuiranom nabavom kupila 3.352 novih jedinice knjižne građe. Od privatnih darovatelja
i donatora dobila je 409 jedinica knjižne građe, a putem otkupa Ministarstva kulture je dobila 943
jedinica knjižne građe. Ukupno broj novopristigle knjižne građe iznosi 4.704 jedinice.
Knjižnica raspolaže sa 139.607 jedinice knjižne i neknjižne građe, te nizom od 74 naslova novina,
časopisa i drugih periodičnih izdanja.
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Prispjela građa računalno je inventarizirana, potom stručno obrađena, klasificirana po Univerzalnoj
decimalnoj klasifikaciji, računalno katalogizirana, barkodirana, tehnički obrađena i zaštićena
elektronskom zaštitom. Katalogizirano je 346 novih jedinica knjižne građe, izvršilo popravak 908 zapisa,
povezivalo 671 jedinicu knjižne građe i izradilo 1120 kataložnih kartica.
Klasificirano je 3.928 jedinica građe. Klasificirana je nova građa, a u postupku je reklasifikacija građe iz
religije, hrvatske, bosanske i srpske književnosti unutar bosansko-hercegovačke književnosti.
Sveukupno je napisano 17 anotacija za određen broj građe.
U svrhu zaštite i očuvanja knjižnog fonda do sada su ljepljenjem i drugim postupcima zaposlenici
zaštitili 3.274 jedinica knjižne građe. Nesavjesnim korisnicima poslane su 1.374 opomene za nevraćenu
građu (računalno očitavanje preko roka).
RAD SA KORISNICIMA
Rad s korisnicima osnovna je i najznačajnija djelatnost narodne knjižnice koji se od 2010. godine
produžio i na rad subotom (6 radnih dana u tjednu). Knjižnica je otvorena cjelodnevno. Rad s
korisnicima odvijao se, tijekom 2018. godine unutar Matične službe, Informativno-posudbenog odjela za
odrasle s Medijatekom, Studijskog odjela, čitaonice, Zavičajne zbirke „Brodensia“ i zbirke Rara i Dječjeg
odjela te unutar ostalih događanja koja su se za korisnike priređivala u novoopremljenoj
multifunkcionalnoj dvorani u sastavu Knjižnice.
Matična služba
Gradska knjižnica Slavonski Brod ima status matične knjižnice od 1963. Odlukom vijeća za knjižnice RH
iz 1995. (Odluka je 2005. ponovno potvrđena od strane ministra kulture RH) zbog novog teritorijalnog
ustroja, matična djelatnost matične službe proširena je za sve narodne i školske knjižnice Brodskoposavske županije.
Mrežu narodnih i školskih knjižnica Brodsko-posavske županije u 2018. čini ukupno 51 knjižnica: 7
narodnih knjižnica (2 gradske i 5 općinskih) te 44 školske knjižnice (33 knjižnice osnovnih škola i 11
knjižnica srednjih škola).
Matična služba djeluje prema Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, prema
kojem je dužna unapređivati rad i pružati stručnu pomoć u temeljnim i razvojnim poslovima narodnih i
školskih knjižnica, poticati osnivanje novih knjižnica, raditi na obnovi i modernizaciji postojećih knjižnica i
u suradnji s osnivačima pridonositi razvoju knjižničarstva na području Brodsko-posavske županije.
Voditelj/ica Županijske matične službe član/ica je Stručnog vijeća Županijskih matičnih službi u
Republici Hrvatskoj, čiji rad koordinira Zavod za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u
Zagrebu. Sredstva za rad Županijske matične službe osigurava Ministarstvo kulture RH. U radu službe,
prema potrebi, sudjeluju i zaposlenici drugih odjela u Knjižnici.
Matična služba održavala je, gotovo svakodnevno, kontakte s knjižničarima školskih i narodnih knjižnica
i rješavala konkretna pitanja. Posebno je potrebno naglasiti tijekom prvog polugodišta 2018. da su
organizirane 2 edukacijske radionice za knjižničare narodnih i školskih knjižničara Brodsko-posavske
županije na temu jedinstvenog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica tijekom prvog
polugodišta 2018. te stručni nadzor u Osnovnoj školi Sibinjskih žrtava u Sibinju.
1.
2.

Rad Županijske matične službe za razdoblje: siječanj – prosinac 2018.
Izvješće o radu Županijske matične službe za rad sa školskim knjižnicama za 2018. (tablica +
opisno izvješće) - poslano u Ministarstvo kulture
Izvješće o radu Županijske matične službe za rad s narodnim knjižnicama za 2018. (tablica +
opisno izvješće)- poslano u Ministarstvo kulture i u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Hrvatski
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

zavod za knjižničarstvo
Financijsko izvješće Županijske matične službe za 2018.
Izrada statističkih izvješća na klasičan način za školske knjižnice za 2018. (tablica + opisna
analiza, tj. usporedba sa Standardima)
Izrada statističkih izvješća na klasičan način za narodne knjižnice za 2018. (tablica + opisna
analiza, tj. usporedba sa Standardima)
Savjetovanje knjižničara o raznim pitanjima, obuka knjižničara za rad u statističkom Sustavu
Kontrola i zaključavanje statističkih podataka za školske knjižnice u Sustav za 2018.
Kontrola i zaključavanje statističkih podataka za narodne knjižnice u Sustav za 2018.
Stručni nadzor u Osnovnoj školi Sibinjskih žrtava u Sibinju, 8. veljače 2018., pisanje očitovanja
o nadzoru
Knjižnična statistika: prikupljanje godišnjih izvješća o radu za 2017. za narodne knjižnice i
izvješća o radu za školsku godinu 2016./2017. za školske knjižnice
Popunjavanje upitnika za analizu stanja školskih knjižnica Brodsko-posavske županije za 2017.
(tablica) – poslano u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture i u Nacionalnu i
sveučilišnu knjižnicu u Hrvatski zavod za knjižničarstvo
Izrada opisne analize stanja školskog knjižničarstva Brodsko-posavske županije za 2017.
(tekstualni dio) – poslano u Ministarstvo kulture i u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Hrvatski
zavod za knjižničarstvo
Popunjavanje upitnika za analizu stanja narodnih knjižnica Brodsko-posavske županije za
2017. (tablica) – posalno u Ministarstvo kulture i u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Hrvatski
zavod za knjižničarstvo
Izrada opisne analize stanja narodnog knjižničarstva Brodsko-posavske županije za 2017.
(tekstualni dio) – poslano u Ministarstvo kulture i u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Hrvatski
zavod za knjižničarstvo
Organizacija edukacijskih radionica za knjižničare Brodsko-posavske županije za rad u Sustavu
jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, održane 17.
svibnja 2018. na dvije lokacije u Slavonskom Brodu radi potrebe rada na računalima: za
narodne knjižnice u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, a za školske knjižnice u Gimnaziji „Matija
Mesić“. Radionicu su održale gđa Dunja Maria Gabriel, savjetnica za narodne knjižnice i gđa
Frida Bišćan, savjetnica za školske knjižnice, zaposlenice Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo u
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Pisanje odgovora Županijske matične službe na reviziju i otpis u sljedećim školama:
Obrtnička škola, Slavonski Brod
O.Š. Antun Mihanović, Nova Kapela
O.Š. Hugo Badalić, Slavonski Brod
O.Š. Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod
O.Š. Okučani
O.Š. Mato Lovrak, Nova Gradiška
S. Š. Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod
O.Š. Sikirevci, Sikirevci
O.Š. Matija Gubec, Cernik
O.Š. Markovac, Vrbova
Gradska knjižnica Nova Gradiška
O.Š. Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod
O.Š. Antun Matija Reljković, Bebrina
Nazočnost sastancima Stručnoga vijeća voditelja županijskih matičnih službi koji su 19. ožujka,
15. lipnja, 28. kolovoza, 21. rujna, 26. studenog 2018. održani u Hrvatskom zavodu za
knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Nazočnost sastancima ravnatelja županijskih matičnih knjižnica i voditelja županijskih matičnih
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

službi u NSK, s temom prijedloga novog Zakona o knjižnicama: 5. srpnja, 24. srpnja i 6
studenog 2018.
Ispunjavanje anketa, odgovaranje na upite iz Ministarstva kulture i NSK
Proslijeđivanje obavijesti i uputa NSK, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Društva knjižničara ...
Nazočnost edukacijskoj radionici za voditelje županijskih matičnih službi za rad u Sustavu
jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u vremenu
od 10 do 16 sati, pod vodstvom gđe Dunje Marie Gabriel, savjetnice za narodne knjižnice i gđe
Fride Bišćan, savjetnice za školske knjižnice
Po programu „Škola u gostima“ – provođenje učenika 3. razreda OŠ Sibinjskih žrtava, 14. rujna
2018.; provođenje učenika Srednje medicinske škole, Povijesna grupa, 28. rujna 2018.;
provođenje učenika 2. razreda Obrtničke škole Slavonski Brod, 23. listopada 2018.
Nazočnost 43. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji, na temu: Uloga i
mogućnosti knjižnica u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030.- 10.
listopada do 13. listopada 2018.
Očitovanje o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati matične knjižnice u RH, 18. listopada
2018.
Povodom Mjeseca hrvatske knjige organiziran Mali tečaj pisanja glagoljice I, II s učenicima
Obrtničke škole Slavonski Brod, 23. listopada i 20. studenog 2018.; s učenicima Srednje
medicinske škole Slavonski Brod, 31. listopada 2018.
Skupština Društva knjižničara Slavonski Brod, 24. listopada 2018.
Predavanje i radionica Centra za stalno stručno usavršavanje (CSSU) za knjižničare narodnih i
školskih knjižnica na temu: Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.
Predavačice: Dajana Brunac i Alka Stropnik, 24. listopada 2018.
- Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje. Predavačice: Jasenka AlićTadić i Vesna Kurilić, 3. prosinca 2018.
Očitovanje Gradske knjižnice Slavonski Brod na nacrt prijedloga novog Zakona o knjižnicama,
12. studenog 2018.
Očitovanje Gradske knjižnice Slavonski Brod o novom modelu otkupa knjiga za narodne
knjižnice koje je ponudilo Ministarstvo kulture, 15. studenog 2018.
Očitovanje Gradske knjižnice Slavonski Brod o modelu nabave bibliobusa
Izrada novog obrasca školskih knjižničara za potrebe godišnjeg izvješća o radu, 17. prosinca
2018.
Upute svim knjižničarima narodnih i školskih knjižnica vezano za provedbu revizije u 2019. g.
prema određenom rasporedu (uz napomenu utvrđivanja godine zadnje revizije u svakoj
knjižnici), 20. prosinca 2018.
MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA: ukupno 87 zahtjeva u 2018. Prema Gradskoj knjižnici
Slavonski Brod je upućeno 15 zahtjeva, a Gradska knjižnica Slavonski Brod je prema drugim
knjižnicama uputila 72 zahtjeva

Tablica 1.

Informativno-posudbeni odjel za odrasle s Medijatekom
Na Informativno-posudbenom odjelu za odrasle s Medijatekom, koji je smješten na katu Knjižnice,
korisnicima je na raspolaganju, u slobodnom pristupu, više od 60.000 knjiga. Pored toga, korisnicima je
omogućen pristup internetu na tri radne stanice i kroz mogućnost korištenja besplatne bežične
internetske mreže, pristup raznim informacijama, skupnom katalogu i katalogu Knjižnice.
U ovom periodu internet je koristilo 4.350 korisnika.

5

Na Informativno-posudbenom odjelu za odrasle su upisana 3.244 korisnika koji su posjetili Knjižnicu
24.715 puta. Knjižnica ima 60 počasnih članova koji su oslobođeni usluge plaćanja članarine Knjižnici, a
sve ostale usluge plaćaju jednako kao i ostali korisnici Knjižnice.
Tijekom 2018. godine odrasli korisnici su posudili 61.338 jedinica knjižne građe.
Djelatnici Knjižnice dali su 13.097 različitih informacija korisnicima koje su oni zatražili usmeno ili
pismenim putem.
Knjižničari su u navedenom periodu odgovorili na 2.026 tematskih zahtjeva, a sveukupan broj knjiga
korištenih u Knjižnici vezano za tematske upite je 7.041.
Na Odjelu je, također, postavljeno niz tematskih i prigodnih izložbi u svrhu informiranja i popularizacije
knjige. Detaljno je pripremana i organizirana izložba povodom 70. godine osnutka i rada Gradske
knjižnice Slavonski Brod na temu: „Od Družtva čitaonice u Brodu do Gradske knjižnice Slavonski Brod.“
Odjel su sustavno, organizirano posjećivali učenici viših razreda osnovnih škola, srednjih škola i
studenti brodskih fakulteta.
Na odjelu u zasebnom prostoru uređeni je dio Medijateka u sklopu koje je korisnicima, posebno onima
mlađeg uzrasta, dostupno 2.477 jedinica neknjižne građe ( 77 novokupljene) audiovizualne,
multimedijske građe (glazba, filmovi, ...), uz njih vezana knjižna građa (glazbene i filmske enciklopedije,
priručnici, monografska izdanja o filmu općenito, o pojedinim pjevačima, glazbenim grupama,
kompozitorima, glazbenim izvođačima,...) te strip građa. Svi korisnici knjižnice mogu posuditi predmetnu
građu po vrlo povoljnim uvjetima.
Djelatnici knjižnice i u ovom su periodu educirali korisnike za korištenje novih pomagala koja se nalaze
u Knjižnici, a također su i sami educirani kroz stručna predavanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici,
Knjižnicama Grada Zagreba i kroz Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u vlastitom
prostoru u organizaciji Društva knjižničara Slavonski Brod. Knjižničnu građu kroz različite oblike
socijalnog pristupa mogu koristiti određene kategorije korisnika po posebnim uvjetima: oslobođeni od
plaćanja članarine su obitelji sa šestero i više djece, samohrani roditelji s troje i više djece i počasni
članovi knjižnice (umirovljeni djelatnici, korisnici knjižničnih usluga u stažu od preko 45 godina);
djelomično oslobođeni (50%) članarine su studenti te djelatnici HAK-a. U „Noći knjige“, 23. travnja 2018.
godine, manifestaciji koja se već tradicionalno održava u Republici Hrvatskoj, besplatno članstvo na 6
mjesesi su imali isključivo novi članovi.U Mjesecu hrvatske knjige (15.10.-15.11.), povodom 70.
obljetnice osnutka i rada Gradske knjižnice Slavonski Brod, svi umirovljenici rođeni 1948. imali su
besplatno članstvo na godinu dana u Gradskoj knjižnici. U mjesecu prosincu je također omogućeno
umirovljenicima da se učlane u Knjižnicu s popustom od 50%.
Studijski odjel, Opća čitaonica, Zavičajna zbirka „Brodensia“ i zbirka Rara
Studijski odjel, do mjeseca siječnja 2018. smješten u prizemlju, zbog svoje izvorne tlocrtne
dokumentacije se u mjesecu veljači premjestio gore na kat, uz prostor Zavičajne zbirke te kao dio
Odjela za odrasle namijenjen je za ozbiljan rad studenata i znanstvenika. Za njihov kvalitetan rad, u
okviru Studijskog odjela premjestit će se sva ona referentna građa koja po svom sadržaju pripada
Studijskom odjelu i koja pokriva ukupni korpus temeljnog znanja iz svih područja znanosti.
Studijska čitaonica je dio Odjela namijenjen za ozbiljan rad studenata i znanstvenika. Kako bi njihov
rad bio kvalitetniji u okviru studijske učionice smještena je uvezana znanstvena periodika i lokalni
(brodskoposavski) tisak, opremljena je regalima s referentnom građom koja po UDK (Univerzalna
decimalna klasifikacija) pokriva ukupni korpus temeljnog znanja iz svih područja znanosti. Korisnicima
Studijske čitaonice na raspolaganju su računala spojena na internet te uređaj za pomoć pri čitanju
slabovidnim osobama.
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Opća čitaonica nalazi se na katu Knjižnice pored Informativno-posudbenog odjela za odrasle s
Medijatekom, poradi njezine općekorisničke namjene i lakše dostupnosti na dnevnoj razini. U ponudi
čitaonice nastavljeno je s kontinuiranom nabavom tiskovina na jeziku i pismu svih nacionalnih manjina
Grada Slavonskog Broda koje su značajnije zastupljene u udjelu stanovništva (Srbi, Ukrajinci, Česi,
Romi, Bošnjaci).
Čitaonica periodike raspolaže s 74 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja koji
strukturirano po učestalosti izlaženja i posebnosti broje naslove kao što je vidljivo u Tablici 2.
FOND PERIODIKE GKSB (01.01.2018.-31.12.2018.)
Vrsta periodike

Broj naslova

dnevni listovi

5

tjednici

8

dvotjednici

5

mjesečnici

17

dvomjesečnici

5

tromjesečnici

12

polugodišnjaci

2

školski godišnjaci (10 br. / god.)

3

godišnjaci

2

povremenici

1

službeni listovi

3

nacionalne manjine

6

prilozi dnevnih novina

5

ukupno naslova:

74

Tablica 2.

Tijekom 2018. korisnici su posjetili čitaonicu 10.266 puta, a pročitali su:
-

49.001 novina,
21.909 ilustriranih publikacija,
2.937 stručna časopisa,
669 priručnik i
3.532 različitih izdanja za mlade.

U čitaonici je priređena literatura za 402 zahtjeva korisnika iz raznih izvora.
Svi navedeni prostori objedinjeni su kroz jedinstvenu knjižničarsku djelatnost u odjel: Studijski odjel,
Opća čitaonica, Zavičajna zbirka „Brodensia“ i zbirka Rara.
U okviru Odjela zaposleni knjižničar je zadužen i za skrb o Zavičajnoj zbirci „Brodensia“ koja je
izdvojena u zasebnu prostoriju i za koju je određen poseban princip rada.
Trajna briga i skrb Knjižnice oko očuvanja lokalnog (zavičajnog) identiteta u ukupnosti njegovih kulturnih
tragova vidljiva je kroz izgradnju fonda Zavičajne zbirke „Brodensia“. Osim što se u fondu nalaze
izdanja autora koji su životom i djelom vezani za Slavonski Brod i njegovu širu okolicu, dio ove zbirke
čini i velik broj starih razglednica Broda (1500 kom.), uvezani lokalni brodskoposavski tisak te plakati,
prospekti... svih događanja u Slavonskom Brodu, spremljeni i čuvani od osnivanja zbirke.
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U mjesecu kolovozu su darovane knjige, prema Ugovoru o darovanju književne ostavštine književnika
Vladimira Rema Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, iz 2010. g., smještene unutar Zavičajne zbirke kao
zasebna i cjelovita zbirka pod nazivom Zbirka Rem. Stručna obrada darovanih knjiga je u tijeku.
Navedene zbirke, kao i zbirka Rara izuzetno su vrijedna i kvalitetna građa koja svojim sadržajem
svjedoči o bogatoj i raznovrsnoj lokalnoj kao i nacionalnoj povijesti te se čuva posebnim pravilima o
zaštićenoj građi i može se koristiti samo po zahtjevu u prostoru Studijske čitaonice. Vrijednu građu
zbirke Rara čine izdanja iz 17., 18. i prve polovine 19. stoljeća, a broji sveukupno 936 jedinica knjižne
građe.
Zavičajna zbirka broji sveukupno 2.840 jedinica knjižne građe, a tijekom 2018. iz nabavljenog (kupljenog
i darovanog) dijela knjižnog fonda knjižnice izdvojene i upisane u inventar Zavičajne zbirke su 211
jedinice knjižne građe kao i tridesetak jedinica efemerija (sitni tisak).
Rad korisnika u Studijskom odjelu, čitaonici, Zavičajnoj zbirci „Brodensia“ i zbirci Rara omogućen je kroz
dvanaest sati dnevno uz prethodni dogovor s knjižničarom.
Zbirka Domovinskog rata
Poradi sjećanja i kulturno-povijesnog određenja uloge brodskog posavlja u stvaranju samostalne
Hrvatske države dužnost je knjižnice o predmetnom vremenu i uz njega vezanim događanjima voditi
sustavnu skrb. Knjižnica je tijekom 2018. nastavila posvećivati posebnu pažnju izgradnji zasebne
zbirke: Zbirke Domovinskog rata na način izdvajanja građe vezane uz predmetno razdoblje i vođenje
posebne evidencije o istoj. Zbirka Domovinskog rata u formiranju broji 668 jedinice knjižnične građe
(knjižna i neknjižna).
Dječji odjel
Dječji odjel s prostorom za kreativnu radionicu smješten je u prizemlju Gradske knjižnice, a svojom
djelatnošću obuhvaća djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.
Na Dječjem odjelu je upisano 732 korisnika u dobi od 4 do 14 godina, koji su:
- posjetili Knjižnicu 8.934 puta i
- posudili 17.337 jedinica knjižne građe
- posudili 984 jedinica neknjižne građe (CD, DVD)
Pored građe za predškolski i školski uzrast (lektira i slobodni izbor građe), korištena je i građa iz svih
područja znanosti (knjige primjerene uzrastu korisnika), kao i referentna građa i knjige na stranim
jezicima.
Tijekom 2018. zatraženo je 256 tematskih zahtjeva od strane 256 korisnika, a za te je potrebe korišteno
560 jedinica knjižne građe.
Uz posudbu knjižnične građe, rad s djecom je organiziran kroz pričaonice i tematske radionice koje se
temelje na bajci, priči i prigodnim obljetnicama iz povijesti i kulture, pod nazivom „Mala pričaonica“.
Program „Male pričaonice“ se odvija svake druge srijede, za djecu predškolske dobi, u trajanju od 90
minuta. U pričaonice/radionice je bilo uključeno 729 djece u 17 „Malih pričaonica“. Osim
pričaonica/kreativnih radionica, na Dječjem odjelu se organiziraju radionice programiranja s
micro:bitovima za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.
Po programu „Vrtić u gostima“, na Dječjem odjelu je organizirano 5 posjeta vrtićke djece i 3 posjete
udruga i dječjih igraonica s područja Brodsko-posavske županije. Po programu „Škola u gostima“, na
Dječjem odjelu je organizirano 12 posjeta osnovnih škola naše županije.
Po projektu na državnoj razini „Za osmijeh djeteta u bolnici“ knjižničarke Dječjeg odjela pričaju priče
djeci na Odjelu pedijatrije Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ po programu „Za lakši san djeteta u
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bolnici“. Tom prilikom su posjetili Odjel pedijatrije 9 puta. U suradnji s DV „Ivana Brlić Mažuranić“ i DV
„Potjeh“ osnovali su se unutar vrtićkih skupina Kutići Gradske knjižnice Slavonski Brod i tom prilikom su
organizirane 3 posjete vrtićima. U mjesecu rujnu je za sve prvašiće Brodsko-posavske županije
omogućen besplatan prvi upis na Dječjem odjelu Knjižnice.
Korisnici knjižnice gotovo svakodnevno koriste uređene prostore Dječjeg odjela (prilagođeni namještaj,
slikovnice, dječje igračke, ...) za edukativno-zabavno provođenje slobodnog vremena djece, najčešće
predškolskog, ali i školskog uzrasta. Tijekom 2018. svoje slobodno vrijeme na Dječjem odjelu provelo je
400 djece.
SVEUKUPNO: DJEČJI ODJEL /ODJEL ZA ODRASLE
U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod je upisano 3.946 korisnika, koji su posjetili Knjižnicu 33.349 puta te
koristili 77.675 jedinica knjižne građe, a dano im je 13.097 različitih informacija.
Digitalni zavičajni repozitorij brodske baštine – Brodensia
Digitalni repozitorij brodske pisane baštine je projekt digitalizacije knjiga i ostale knjižnične građe
pohranjene u Zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice Slavonski Brod (Brodensia), započet 2015. godine.
Digitalizacija je najbolji i najučinkovitiji proces zaštite kulturne pisane baštine, čijim se postupkom
značajno povećava dostupnost građe, na dobrobit kako kulturne, tako i sveopće javnosti te se također
postupkom digitalizacije i zaštićuju izvornici od prekomjernog korištenja.
U svrhu očuvanja zavičajnog nasljeđa zapisanog u vrijednim djelima brodskih autora, temama od
lokalnog značaja, digitalni repozitorij brodske baštine broji 100 dokumenata/knjiga (2017.) te ima
mogućnost trajnog nadopunjavanja.
S ciljem upoznavanja s najnovijim kretanjima u području digitalizacije, s kreativnim korištenjem digitalne
kulturne baštine, digitalnim kulturnim proizvodima te pametnim knjižnicama, zaposlenik Gradske
knjižnice, dipl. knjižničar sudjelovao je na Osmom festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata, koji se 3.
i 4. svibnja održao u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. S novim idejama i saznanjima,
digitalni zavičajni repozitorij brodske baštine, dobit će na kvaliteti i popularizaciji.
Mreža knjižnica - Međuknjižnična posudba
Mreža knjižnica Hrvatske, zbog većeg zadovoljstva knjižničnim uslugama organizirala je međuknjižničnu
posudbu građe za korisnike, po strogo zadanim procedurama.
Tijekom 2018. kroz projekt međuknjižnične posudbe knjižnica je uputila 72 zahtjeva za znanstvenom
literaturom prema drugim knjižnicama u RH i odgovorila na 15 zahtjeva upućenih od strane drugih
knjižnica (vidi Tablica1).
Rad s korisnicima izvan knjižničnih prostora
Projekt „Pitajte knjižničara“
Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije omogućio je narodnim knjižnicama uvođenje online
usluga koje pomažu korisnicima (stvarnim članovima, ali i onima koji imaju pristup internetu, a nisu
članovi) u pronalaženju kvalitetnih izvora informacija na njihove upite.
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I dalje se radi na projektu „Pitajte knjižničara“ i odgovara na upite korisnika istražujući sve mogućnosti
pružanja referentnih usluga. U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem odgovoreno je na 53 upita, a
sveukupno unutar projekta odgovoreno je na 1.045 upita.

Prezentacija u prostorima Željezničkog kolodvora Slavonski Brod
Izlaganje knjižnične građe kroz rezervirani, zatvoreni reklamni prostor na Željezničkom kolodvoru u
Slavonskom Brodu (od 1983.) u svrhu prezentacije knjižne građe i usluga, kao i informiranja građana o
događajima vezanim uz rad Knjižnice, odvija se redovito. U tu svrhu su postavljene 4 prigodne izložbe u
ovom periodu, pod nazivom:
1. Izdanja Dječjeg odjela s izloženim radovima iz kreativnih dječjih radionica
2. U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić
3. Obilježavanje Dana knjižnice i 70. obljetnice osnutka i rada Gradske knjižnice Slavonski Brod
4. Mjesec hrvatske knjige 2018.
Posjete knjižničara DV „Ivana Brlić-Mažuranić“ i DV „Potjeh“
S ciljem poticanja čitanja od najranije dobi te osnivanja Kutića Gradske knjižnice unutar dječjih skupina
Dječjeg vrtića „Ivana Brlić Mažuranić“ te Dječjeg vrtića „Potjeh“, knjižničari su u tri navrata (u travnju,
lipnju i listopadu) posjetili Dječji vrtić „Seka i braco“ i DV „Potjeh“ te tom prigodom ukazali na suradnju.
Prilika je i to, da djecu, roditelje i odgojitelje upoznamo s kvalitetnim izborom slikovnica na našem
tržištu, da Kutić predstavlja mjesto igre i učenja, u kojem se slikovnice zadužuju, čitaju, razdužuju te da
tako zajedno gradimo buduće ljubitelje knjiga i korisnike knjižnice. Od travnja, kada je akcija osnivanja
Kutića osmišljena. do lipnja, broj učlanjene djece na Dječjem odjelu Gradske knjižnice se u jednoj od
ove dvije vrtićke skupine udvostručio.
„Za osmijeh djeteta u bolnici“
Još jedna hvalevrijedna akcija u koju su, između ostalih, uključeni i knjižničari Gradske knjižnice
Slavonski Brod, započela je s radom. Cilj ove akcije je promicanje i primjena suvremenih načela
humanizacije tijekom bolničkog liječenja djece. Akcija se odnosi na djecu predškolske dobi do navršene
18. godine života, a provodi se u bolnici, na Odjelu pedijatrije uz sudjelovanje medicinskog te ostalog
stručnog osoblja i vanjskih stručnih i društvenih suradnika iz drugih ustanova, udruga ili centara. U
dogovoru sa inicijatorom Akcije, Općom bolnicom „Dr. Josip Benčević“ te ostalim suradnicima
uključenim u Akciju, knjižničari posjećuju dječji odjel bolnice svaki prvi i treći ponedjeljak u mjesecu.
Tako su 2 puta u popodnevnim satima knjižničari posjetili djecu te im tom prigodom pripremili dvije
zanimljive kreativne radionice :
- na temu priče „Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica“, djeca su izrađivala zmaja od kolaža i hamera
- na temu priče „Riba duginih boja“, djeca su izrađivala veliku ribu tehnikom ljepljenja plastičnih čepova
Uslijedio je niz od 7 posjeta u sklopu programa „Za lakši san djeteta u bolnici“ koji se isključivo odnosi
na čitanje priča na Odjelu pedijatrije djeci prije spavanja.
„Knjigom do kućnog praga“
Poseban oblik suradnje s korisnicima knjižnica će nastaviti pružajući svoju uslugu „Knjigom do kućnog
praga“ starijim i teško pokretnim osobama. Tako će u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije biti
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omogućen pristup knjižnom fondu ustanove kroz kućni posjet članova Udruge, koji će teško pokretnim
osobama donijeti knjige na kućni prag.

KULTURNA DJELATNOST
Različite aktivnosti iz domena ustanove
Kulturna djelatnost Knjižnice u prvom polugodištu 2018. odvijala se kroz razne aktivnosti, kao što su:
izložbe, promocije knjiga, predstavljanje knjiga, koncerti, predavanja i drugi sadržaji u suradnji sa
srodnim ustanovama i institucijama. Na samom početku vrijedno je izdvojiti pripremu, organizaciju i
postavljanje triju velikih izložbi u predvorju Gradske knjižnice:
- „Sluga Božji Josip Stadler – svjetiljka koja gori i svijetli“ – izložba reprodukcija fotografija iz života
Brođanina dr. Josipa Stadlera, u suradnji sa brodskom Župom Gospe Brze Pomoći; otvorena 5. travnja
2018.
- „Slikovnice s mirisom djetinjstva“ – izložba starih slikovnica tiskanih do 1985., čijem su prikupljanju
pomogli građani Slavonskog Broda i okolice; otvorena 23. travnja 2018. u programu Noći knjige
- „Od Družtva čitaonice u Brodu do Gradske knjižnice Slavonski Brod“ – izložba povodom obilježavanja
Dana knjižnice i 70. obljetnice osnutka i rada Gradske knjižnice Slavonski Brod; otvorena 25. svibnja
2018.
Povodom manifestacije „Dani hrvatskog jezika“(11. do 17. ožujka), Gradska knjižnica Slavonski Brod
organizirala je tri radionice „Volim hrvatski“, čija je tema u 2018. godini povijest hrvatskog jezika. U
radionicama su sudjelovali učenici triju srednjih brodskih škola: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića,
Srednja medicinska škola, Obrtnička škola. Njih 70, zajedno sa svojim profesoricama, baveći se prvim
pisanim hrvatskim spomenicima, slovima glagoljice te radeći prezentaciju o povijesti hrvatskog jezika,
izrazili su zadovoljstvo provedenim programom.
Već tradicionalno, ovaj put XI Memorijal „Ostat ću mlad – Krešimir Blažević“, jednim svojim dijelom se
provodi i u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod. Tako je već prvi dan Memorijala, 16. ožujka 2018. u velikoj
dvorani Gradske knjižnice organizirana debata na temu „Generacijski život nas bitno određuje: DA ili
NE“ između učenika Gimnazije „Matija Mesić“ i učenika Gimnazije Đakovo. Tom prigodom je
postavljena i izložba pod nazivom „Svi momci i djevojke imaju svoje svjetove“. Na drugi dan Memorijala
organizirana je radionica „Izrada scenarija 1-minutnog filma“ te projekcija filma „Kako nastaje glazba –
Krešimir Blažević“. Broj posjetitelja i ovih programa je bio zavidan – 90 posjetitelja.
Značajan trud svih djelatnika knjižnice uložen je u organizaciju programa u sklopu manifestacije „U
svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić“. Ukupni program sačinjavao je 11 različitih vrsta događanja vezanih
tematski uz manifestaciju, a održavao se u prostorima knjižnice. Kroz navedene programe knjižnicu je u
vrijeme Manifestacije posjetilo ukupno 520 posjetitelja.
Program „Noć knjige 2018.“ koji se već sedmu godinu zaredom 23. travnja organizira i provodi na nivou
države, dao je svoj pečat i našoj ustanovi. Tako su u samo jednoj noći organizirani i sprovedeni različiti
programi, njih 9, te je između ostalih, zanimljivo korisnicima bilo besplatno učlanjenje za nove članove
na 6 mjeseci, kao i akcijska prodaja knjižnih viškova i otpisane knjižne građe. Od izložbe starih
slikovnica, kreativnih i računalnih radionica za djecu, glazbeno-poetske večeri, susreta sa književnikom,
Kluba čitatelja do projekcije filmova, program Noći knjige je posjetilo oko 300 posjetitelja.
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Projekt „Ženskom stranom književnosti“ , zamišljen kao druženja četvrtkom s književnicama, kao
razgovor o njihovom mjestu unutar korpusa književnosti, predstavlja kako književno stvaralaštvo
pojedine autorice, tako i neformalnu komunikaciju posjetitelja i same autorice. U ovom razdoblju
održana su tri druženja: s književnicama Mani Gotovac, Ivanom Šojat i Ivanom Bodrožić.
Treba napomenuti, da se od 30. ožujka u Gradskoj knjižnici mogu posuditi micro: bitovi za djecu i
odrasle. U projekt STEM revolucija u kojem je uključeno preko 100 knjižnica, nalazi se i Gradska
knjižnica. Micro:bit je nova tehnologija koju su razvili BBC, Microsoft i drugi partneri upravo s ciljem
masovne uključenosti, ne samo u STEM području, nego i u dizajnu, umjetnosti i ostalim predmetima.
Radi se o tehnologiji bogatog edukacijskog sadržaja, a Knjižnica je dobila donacijom 25 micro:bitova.
Tom prigodom je organizirana i bogato posjećena Radionica programiranja s micro:bitovima za odrasle
koja se održala krajem mjeseca kolovoza, u suradnji s Udrugom Connect-IT. Još jedna radionica, ali za
djecu, organizirana je u mjesecu studenom, pod nazivom Micro:bit – STEM radionica, pod stručnim
vodstvom zaposlenika Gradske knjižnice.
Izdvojiti treba i suradnju s Ekonomsko-birotehničkom školom iz Slavonskog Broda, povodom Dana
grada Slavonskog Broda. Ugovorom o sunakladništvu izdano je 300 primjeraka knjige BRODarije Gradu
na dar, od čega Gradska knjižnica zadržava pravo na trećinu. Svečano predstavljanje knjige BRODarije
Gradu na dar, osim u Ekonomsko-birotehničkoj školi, organizirano je i u Gradskoj knjižnici, 15. svibnja
2018.
Poseban program u prvoj polovici 2018. godine je obilježavanje Dana knjižnice i 70. obljetnice osnutka i
rada Gradske knjižnice Slavonski Brod, održan 25. svibnja 2018. To je centralni i središnji kulturni
program ovog razdoblja, kojeg s ponosom i radošću možemo predstaviti javnosti, jer dolaskom brojnih
uzvanika , predstavnika Grada i Županije, suradnika, djelatnika u kulturi, kolega knjižničara, umirovljenih
djelatnika, medija ...Dan knjižnice i 70. obljetnica osnutka i rada je svečano proslavljen.
Knjižnica je tijekom 2018. godine tradicionalno uz navedene djelatnosti programskog osmišljavanja i
obilježavanja manifestacija i događanja, svojom programskom aktivnošću sudjelovala i u događanjima
vezanim uz Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.), koji je na temu „Baš baština“ obilovao bogatim
programima, poput:
promocija knjiga poezije i romana zavičajnih pisaca, kulturnih programa na temu bećarca kao
nematerijalnog kulturnog dobra hrvatske i svjetske kulturne baštine i večeri pučkog stvaralaštva,
radionica pisanja glagoljice itd. Uslijedile su: predstavljanje slikovnica didaktičkog materijala za djecu
predškolske i rane školske dobi, promocija knjige „Dnevnik bolesnika“, 3. likovno-literarna večer
hrvatskih branitelja, Božićni koncert Marije Husar itd.
Treba naglasiti već tradicionalan program povodom obilježavanja i očuvanja spomena na iznimnog
brodskog uglednika i hrvatskog književnika Vladimira Rema. U suorganizaciji s Društvom hrvatskih
književnika, Ogrankom slavonsko-baranjsko-srijemskim organiziran je svečani program u mjesecu
prosincu (4.12.) pod nazivom „Uglazbljene pjesme Vladimira Rema: posvete, pjesnici i glazbenici
Vladimiru Remu. Programu su nazočili članovi obitelji Rem te brojni uglednici i pjesnici koji su čitali svoje
stihove i tekstove Vladimiru Remu u čast.
Krajem svibnja 2018. g. krenulo se ka osnivanju Čitateljske grupe, kao novoj usluzi i mogućnosti svima
zainteresiranima da unutar grupe iznesu vlastite stavove i dojmove o pročitanom djelu. Idealna je to
prilika za razgovor o književnim djelima ili djelima iz publicistike, popularne psihologije ili o nekim drugim
zajedničkim temama. Grupa broji do deset članova, inače korisnika Gradske knjižnice. Pod stručnim
vodstvom grupa se tijekom godine uspješno sastala 6 puta. Naslovi knjiga o kojima se raspravljalo su:
Srce tame Josepha Conrada, Koraljna vrata Pavla Pavličića, Lijeva ruka tame Ursule Le Guin itd.
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Sveukupan broj kulturnih programa obuhvaćeni ovim razdobljem je 143, koje je posjetilo 7.413
posjetitelja.
OSTALI POSLOVI
Zajednički poslovi vezani uz održavanje sustava
Gradska knjižnica Slavonski Brod ima vlastitu računalnu mrežu koja je reinstalirana 2010. Umreženo je
20 radnih stanica, 3 mrežna printera i 1 mrežni hard disk. Tijekom 2018. dijelom je obnovljena računalna
oprema,kao i audio oprema (mikrofoni) za potrebe projekcija i razglasa u velikoj dvorani Knjižnice.
U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod koristi se knjižnični računalni program ZAKI verzije koju ima većina
matičnih knjižnica u RH i narodnih knjižnica uopće.
Ne treba zanemariti i kupovinu 9 novih polica čijim smo postavljanjem dobili red i organizaciju među
knjigama, kako na Dječjem odjelu, tako i na Odjelu za odrasle
Odrađeni su periodični servisi, ispitivanja, pregledi, kontrole i mjerenja prema Zakonu o zaštiti na radu i
Zakonu o zaštiti od požara, uredno i na vrijeme, također i propisane obveze vezane uz zaštitu imovine i
ljudi.
Tehnička služba
Tehnička služba knjižnice ima dva radnika na radnom mjestu čistač – dostavljač i isti uredno obavljaju
sve zadate radne zadatke i procedure.
V.d.ravnateljice i odjel uprave
V.d. ravnateljice je pored poslova propisanih Statutom Ustanove kroz izvještajem obuhvaćeno razdoblje
i koordinirao planiranje i provođenje kulturno-društvenih sadržaja s drugim pravnim osobama i
pojedincima, osmišljavala implementacijski plan aktivnosti vezano uz reorganizaciju poslovanja uz
pojačanu djelatnost na stalnom stručnom usavršavanju radnika Ustanove, organizirala posao,
sudjelovala na sastancima vezano za donošenje novog Zakona o knjižnicama, dogovarala s voditeljem
posudbe evidenciju radnog vremena, dogovarala sve programske djelatnosti sa stručnim suradnikom
za odnose s javnošću i marketinga te obavljala ostale djelatnosti na promicanju kulture pisanja i čitanja
kao temeljne djelatnosti Ustanove, sve s ciljem većeg omasovljenja članstva i prilagođavanja potrebama
korisnika, kao i zahtjevima globalnih kretanja u modernom društvu.
U službi lokalne zajednice, v.d. ravnateljice zajedno sa ostalim zaposlenicima Knjižnice aktivno
sudjeluje u kreiranju novih usluga i programa povezujući se, osim sa svim ustanovama iz kulture,
osnovnim i srednjim školama sa područja grada i županije, fakultetima, Dječjim vrtićima, tako i sa
brojnim udrugama građana, poslovnim organizacijama, ustanovama i klubovima, kao što su: Udruga
Regoč, Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod, Udruga Loco-Moto, Udruga Connect-IT, Udruga
Marsonikon, Udruga UPKO (Udruga za poticanje kreativnosti i obrazovanja), Udruga Logos,
Kazališna družina „Ivana Brlić Mažuranić“, Fotoklub „Kadar“, Zajednica tehničke kulture Slavonski Brod,
Župa Gospe Brze Pomoći, Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Koordinacija udruga proisteklih iz
Domovinskog rata BPŽ, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije BPŽ.
Novi projekti u procesu realizacije, u ovoj i godinama koje slijede:
- u suradnji s Gradom, Gradska knjižnica je u projektu pod nazivom „Uključeni i aktivni“, pod vodstvom
Razvojne agencije grada Slavonskog Broda. Cilj je projekta, uključiti i provoditi kvalitetne programe i
aktivnosti s umirovljenicima na području Grada. Osim po Mjesnim odborima, u Gradskoj knjižnici se
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planiraju provoditi pričaonice za umirovljenike, pričaonice za umirovljenike i njihovu unučad te
umirovljenike i djecu, članove Male pričaonice.
Planiraju se organizirati i računalne radionice za umirovljenike te se za te potrebe traži 6 novih računala,
koje bi trebali dobiti iz projekta. U Gradskoj knjižnici već su imenovani knjižničari, koji će koordinirati tim
programima.
- u dogovoru s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti u pripremi su apliciranja na dva Natječaja čija
se otvaranja uskoro očekuju:
a) Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti
b) Umjetnost i kultura za mlade
Marginalizirane skupine koje se kane uključiti u projekt su osobe koje ne mogu čitati standardizirani
tisak, tj. slabovidne i slijepe osobe te će se nastojati iz projekta dobiti sva potrebna oprema za pomoć pri
čitanju slabovidnih i slijepih osoba, zvučne knjige i knjige na Brailleovom pismu.
Odjel odnosa s javnošću i marketinga
S ciljem sve veće promidžbe Knjižnice u javnosti, predstavljanja i promoviranja kvalitetnih knjižničnih
usluga, programa i sadržaja osnovan je početkom listopada 2018. g. Odjel odnosa s javnošću i
marketinga. Odjel održava odnose s medijima te obavještava javnost o aktivnostima i svim događajima
u Knjižnici, planira i predlaže marketinške aktivnosti, bira ciljanu publiku primjerenu programima, brine o
imidžu Knjižnice u javnosti, kontaktira pisce, izvođače, predavače, glazbenike... vrši ankete vezane za
zainteresiranost građana za određenu tematiku, pregovara najam triju dvorana u Knjižnici, sastavlja
Strateški plan za naredno razdoblje te se prema rezultatima ankete slaže plan i program rada.
Sve većoj posjećenosti na društvenim mrežama možemo zahvaliti ovom Odjelu. U tako kratkom
vremenu od osnivanja Odjela povećala se posjećenost na kuturnim programima, uveli programi „Vrtić u
gostima“, „Škola u gostima“, na službenom facebook profilu Gradske knjižnice Slavonski Brod su
otvorene rubrike „Protekli tjedan su cure/dečki najviše čitali“, „Književni osvrti čitatelja“ te se redovito
ažurira web stranica Knjižnice. Aktivno i redovito Odjel vrši prezentacijsku komunikaciju s medijima.
Informacije o knjižnici dostupne su na Web stranici: www.gksb.hr, na Web stranici: www.brodensia.hr i
na službenom Facebook profilu Knjižnice. Elektronička adresa Knjižnice: gksb@gksb.hr
Računovodstvo/Knjigovodstvo
Zaposlenica računovodstveno-knjigovodstvenog odjela Knjižnice obavljala je sve redovne poslove
vezane uz financijsko i administrativno poslovanje Ustanove. U suradnji s v.d. ravnateljicom informirrala
je sve zaposlenike o eventualnim promjenama i dopunama procedura i postupaka vezanih uz
financijsko i administrativno poslovanje, na način da su svi važni dokumenti, procedure i obavijesti
oglašavani na oglasnoj ploči i objavljivani na web stranici knjižnice. Također je radila na svim poslovima
vezanim za Uredbu o zaštiti osobnih podataka te pripremila Pravilnik, kao i na poslovima vezanim za
zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.
Računovodstveni i administrativni poslovi obavljeni su u zakonskom roku.
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RAD UPRAVNOG i STRUČNOG VIJEĆA
Upravno vijeće
Upravno vijeće (5 članova) održalo je 11 sjednica na kojima su donosene odluke vezane uz program
rada i razvitak Knjižnice. Odlučivalo je o promjenama u organiziranju rada Knjižnice, te je obavljalo
druge poslove određene zakonom.
Upravno vijeće je usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće Knjižnice za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06.2018. godine.
Stručno vijeće
Stručno vijeće Knjižnice (5 članova) kao savjetodavno tijelo raspravljalo je o stručnim pitanjima vezanim
za unapređenje rada, organizaciju kulturnih programa, utvrđivanje pravila i postupaka vezanih uz
knjižničnu djelatnost. U ovom razdoblju 3 puta se sastalo te između ostalog raspravljalo je i o aktualnim
pitanjima, novim planovima i programima.
U planu je donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice
Slavonski Brod, novog Cjenika, izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Poslovnika o radu
Stručnog vijeća te Pravilnika o kućnom redu u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod.
OSTALI POSLOVI
U Knjižnici se kontinuirano i svakodnevno vodi točna statistika vezana za poslove svih odjela, koja se
rekapitulira mjesečno, odnosno godišnje.
Većina stručnih djelatnika Knjižnice članovi su Društva knjižničara Slavonski Brod, odnosno Hrvatskoga
knjižničarskog društva. Članove našeg Društva planira se imenovati u Sekcijama i komisijama HKD-a.

STATISTIKA I KALENDAR DOGAĐANJA
Kalendar svih događanja u Knjižnici za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. kao i statistika vezana
uz posudbu i korisnike za predmetno razdoblje, priložena je kao tablični nastavak ovog Izvješća i njegov
je sastavni dio.

U Slavonskom Brodu, 29. siječnja 2019.

v.d. ravnateljice Gradske knjižnice
Ružica Bobovečki, dipl. knjižničar
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