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ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GRADA ĐAKOVA

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA
od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.

OPDI PODACI O KNJIŽNICI
Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo jedina je narodna knjižnica na području
Đakovštine te zato mora zadovoljite brojne potrebe svojih sadašnjih i bududih
korisnika. Koliki značaj knjižnica ima za svoju regiju govori i činjenica da nam se
sve više sa svojim upitima obradaju i građani drugih županija. Sve više knjižnica
preuzima i zadadu školskih knjižnica jer učenici ne mogu zadovoljiti svoje
potrebe za lektirnim i stručnim naslovima unutar svojih škola. Na ruku ide i sam
smještaj knjižnice u blizini osnovnih i srednjih škola.
Knjižnica je smještena na tri kata. U prizemlju knjižnice nalazi se čitaonica koju
svakodnevno posjeduje velik broj čitača koji se mogu informirati najnovijim
vijestima iz raznih tiskovina. Na prvom katu nalaze se posudbeni i dječji odjel s
malom dječjom igraonicom koja postaje sve popularnija među malim
Đakovčanima. Drugi kat obuhvada studijsku čitaonicu i prostor za pristup
korisničkim računalima. Knjižna građa smještena je na prvom i drugom katu.
Cjelokupan prostor knjižnice je klimatiziran.

PROGRAM RADA KNJIŽNICE
Program rada u 2014. godini realizirali su:
-ravnatelj (VSS)
-diplomirani knjižničar (VSS)
-informatolog (VŠS)
-pomodni knjižničar (SSS)
-administrativno – financijski djelatnik (SSS)
-čistačica/dostavljačica (NSS)

1
5
1
1
½
1

Ukupna otvorenost knjižnice za korisnike iznosila je 60 sati tjedno (ponedjeljak
– petak od 8,00 do 19,00 sati, subota od 8,00 do 13,00 sati).
NABAVA, STRUČNA OBRADA I ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE
Ukupan knjižni fond (stanje: 31. prosinca 2014. godine) iznosi 88 317 svezaka
knjiga. Cjelokupni knjižni fond obrađen je u računalnom programu ZAKI.
Knjižnica je u 2014. godini obogatila svoj fond s 2244 jedinica knjižne građe i to
sljededim oblicima nabave:
-vlastita sredstva/sredstva Grada
-otkup Ministarstva kulture
-dar
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Knjižnica redovito nabavlja stručne časopise (Jezik, Mogudnosti, Književna
smotra, Medijska istraživanja, Europski glasnik, Knjižničarstvo, Računovodstvo i
financije, Časopis za suvremenu povijest, Povijesni prilozi, Tema), dnevni tisak
(Večernji list, Jutarnji list, Glas Slavonije, 24 sata, Sportske novosti), tjedni tisak
(Globus, Aktual, Gloria), mjesečni tisak (Meridijani, National Geographic,
Ljepota i zdravlje, Moj stan, Moje dijete) i novine za kulturu (Zarez).
U knjižnici su se obavljali sljededi stručni poslovi: tehnička obrada,
inventarizacija, signiranje, katalogizacija i klasifikacija knjižnične građe.

POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE I UPIS KORISNIKA
Najvedi dio knjižnične građe dostupan je svim korisnicima u slobodnom
pristupu i može se posuđivati na korištenje izvan prostora knjižnice. Dio građe

(stara i rijetka građa, građa zavičajne zirke, referentna literatura) mogude je
koristiti samo u čitaonici. .
U 2014. godini upisano je 489 novih članova, a sredinom listopada upisan je i
jubilarni 5000 -ti član. Posebno veseli činjenica da gotovo pola članstva
knjižnice čine djeca i mladi.
U 2014. godini posuđeno je 45 123 jedinice knjižne građe.
Godišnja članarina i dalje iznosi 20 kuna.

INFORMATIVNO – REFERALNA DJELATNOST
Knjižnica je tijekom 2014. godine izvršavala informativno - referalnu zadadu u
skladu sa svojim mogudnostima i potrebama korisnika.
Program informativno – referalne djelatnosti ostvario se:
-davanjem informacija iz svih znanstvenih područja i upudivanjem na
njihove izvore unutar i izvan knjižnice,
- priređivanjem izbora literature za stručne teme na zahtjev korisnika iz svih
područja znanosti,
-davanjem informacija o radu knjižnice i upudivanjem na druge knjižnice i
informacijske službe,
-obavljanjem poslova međubibliotečne posudbe.

JAČANJE ČITALAČKIH NAVIKA KORISNIKA
Knjižnica kao jedan od primarnih ciljeva ima jačanje čitalačkih navika kako
svojih korisnika, tako i onih koji de to tek postati.
S tim ciljem knjižnica:
-u Mjesecu hrvatske knjige organizira i provodi besplatan upis prvašida uz
prethodnu edukaciju o korištenju knjiga i knjižnice,
-organizira posjete vrtidkih skupina, osnovnoškolske i srednjoškolske djece,
kao i sat lektire u dogovoru s učiteljima,
-mjesečno na svojoj Facebook stranici objavljuje popis 15 najčitanijih naslova,
s namjerom poticanja interesa za čitanje,
-nabavlja najnovije naslove na tržištu, koje nastoji promovirati u knjižnici na
vidnom mjestu, ali i na svojoj Facebook i web stranici.

Osim navedenoga, popularna cijena od svega 20 kuna godišnje dodatna je
motivacija za korištenje knjižnice.

KULTURALNO-PROMOTIVNA DJELATNOST
Nastavljena je suradnja s lokalnom radiopostajom, Turističkom zajednicom
grada Đakova, Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu, Maticom
hrvatskom Đakovo te sa svim školama na području Đakovštine. U okviru
Mjeseca hrvatske knjige 2014. organizirano je tridesetak posjeta knjižnici za
vrtidke i predškolske skupine, za sve prvašide (prilikom kojih su dobili besplatno
članstvo u knjižnici) te za starije osnovnoškolske razrede.
Organizirane su mnogobrojne književne tribine i predavanja od kojih bismo
izdvojili XVI. Đakovačke susrete hrvatskih književnih kritičara te predstavljanje
romana Okovi prošlosti naše mlade sugrađanke Andreje Tomid.
Osim toga, knjižnica je po prvi puta organizirala Nod knjige gdje su se brojni
zaljubljenici u knjigu mogli upoznati s novim naslovima i autorima. Vrhunac
toga događaja svakako je bio koncert grupe Fluentes.
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