Na temelju članka 19. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije 13/07), voditeljica knjižnice podnosi
IZVJEŠĆE O RADU NARODNE KNJIŽNICE
I ČITAONICE ORIOVAC U 2016. GODINI
Narodna knjižnica i čitaonica Oriovac (u daljnjem tekstu: Knjižnica) kulturno je i
informacijsko središte općine Oriovac, koje mještanima osigurava pristup znanju,
informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada,
cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode.
NABAVA KNJIŽNE GRAĐE
Formiranje knjižničnog fonda jedna je od temeljnih funkcija knjižnice, od koje primarno
ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo mještana.
Zahvaljujući redovitom pritjecanju financijskih sredstava Proračuna općine Oriovac,
nabava knjižnične građe odvijala se kontinuirano tijekom cijele godine.
U 2016. godini nabavljene su 185 knjiga u iznosu od 10.197,47 kuna
Knjižnica trenutno raspolaže sa fondom od 7487 knjiga.
ČLANSTVO I KORIŠTENJE KNJIŽNICE
Jedan od prioritetnih zadataka je postizanje standarda u korištenju knjižnice odnosno broju
korisnika knjižnice.
Ukupan broj korisnika knjižnice učlanjenih u 2016. godini je 55 korisnika, od toga 23
djece i 32 odrasle osobe.
Pravo korištenja knjižničnih usluga po osnovu članarine traje 12 mjeseci počev od dana upisa,
sa godišnjom članarinom od 30,00 kuna za djecu i odrasle.
Tijekom 2016. godine prikupljena su sredstva članarine u iznosu od 1.650,00 kuna.
BROJ POSUDBI KNJIŽNE GRAĐE
U razdoblju od I.–XII. mjeseca 2016. godine u knjižnici je posuđeno 1134 knjige i to:
Općenito: 5 knjiga
(enciklopedije, leksikoni)
Filozofija, Psihologija: 2 knjige
(estetika, logika, etika)
Religija, Teologija, Ateizam: 7 knjiga
(kršćanska religija, nekršćanske religije)
Društvene znanosti: 34 knjige
(socijologija, politika, pravo, ratna vještina,obrazovanje,etnologija)
Matematika, Prirodne znanosti: 6 knjiga
(geometrija, fizika, kemija, biologija, botanika)
Primjenjene znanosti: 42 knjige
(medicina, elektrotehnika, poljoprivreda, šumarstvo, domaćinstvo, promet)
Umjetnost, Razonoda, Sport: 3 knjiga
(slikarstvo, muzeji, arhitektura, kazalište, glazba, fotografija)
Jezici, Lingvistika, Književnost: 1010 knjiga

(rječnici, pravopisi, gramatika, beletristika)
Geografija,Biografija, Povijest: 25 knjiga
(atlasi, geografske karte, biografija osoba, povijest znanosti, povijest država)
BROJ POSJETA KORISNIKA
Ukupan broj posjeta korisnika u 2016. godini je 753 osobe-korisnika, od toga 534 djece i 187
odraslih.
Prema strukturi članova najbrojniji korisnici su učenici osnovnih škola, srednjih škola,
zaposleni u javnim ustanovama.
DOGAĐANJA U KNJIŽNICI
U 2016. godini Narodna knjižnica i čitaonica organizirala je:
- kazališnu predstavu u izvedbi Dječjeg kazališta „I.B.Mažuranić“ iz
Slav. Broda za djecu nižih razreda
- izložbu radova Kreativno karitativne grupe župe Oriovac
- upoznajmo našu knjižnicu - organizirani posjet djece dječjeg vrtića „Ivančica“
- grupni posjet djece nižih razreda osnovnih škola
Ostali poslovi
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe
- pisanje izvješća i anketa, tabela, statistike i drugih podataka za potrebe Matične službe,
Ministarstva kulture Nacionalne knjižnice, Brodsko-posavske županije i dr.
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
- evidencija i praćenje dužnika (opomene za nevraćene knjige)
- vršenje usluga kopiranja za potrebe korisnika
- telefonska rezervacija knjiga i produživanje posudbe
- organiziranje raznih kulturnih skupova i manifestacija
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Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na
22. sjednici održanoj
30.03.2017.godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2016.godini
I
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u
2016.godini.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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Klasa: 022-01/17-01/28
Urbroj: 2178/10-01-17-2
Oriovac, 30.03.2017.godine.
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