Izvješće o radu
01. 01. 2017. – 31. 12. 2017.
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IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SLAVONSKI BROD
od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
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

3 radnika

3.
4.

Matična služba
Informativno-posudbeni odjel za odrasle s
Medijatekom

1 radnik
8 radnika

5.

Studijski odjel, čitaonica, Zavičajna zbirka
„Brodensia“ i zbirka Rara
Dječji odjel
Tehnička služba

2 radnika

6.
7.

2 radnika
2 radnika

Naziv radnih mjesta
ravnatelj, pomoćnik ravnatelja za knjižnične i
organizacijske poslove i računovođa/knjigovođa
voditelj odjela, diplomirani knjižničar - klasifikator
i katalogizator, knjižničar - koordinator stručne
obrade
Voditelj matične službe
voditelj odjela, diplomirani knjižničar – informator,
knjižničar – informator, stručni suradnik za
informatizaciju, pomoćni knjižničar
voditelj odjela, čitaonice, zavičajne zbirke i zbirke
Rara, knjižničar - informator
voditelj odjela, knjižničar - informator
čistač - dostavljač

U Knjižnici je zaposlen ukupno 20 radnik i to obrazovne razine kako slijedi:
Kvalifikacija
mr. sc.
VSS
VŠS
SSS

Broj radnika
1 radnik
8 radnika
5 radnika
6 radnika

Prosjećna isplaćena plaća u Knjižnici iznosi 7.011,63 kuna.
Tijekom 2017. 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 3.379 novih jedinice knjižne građe. Od privatnih darovatelja,
donatora i otkupa Ministarstva kulture na poklon je dobila 886 jedinica knjižne građe. Ukupno broj
novopristigle knjižne građe iznosi 4.265 jedinice.
Knjižnica raspolaže sa 134.571 jedinice knjižne i neknjižne građe, te nizom od 75 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.
U svrhu zaštite i očuvanja knjižnog fonda do sada su ljepljenjem i drugim postupcima djelatnici zaštitili
2.770 jedinica knjižne građe. Nesavjesnim korisnicima poslane su 1.444 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 2017. 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 zna sve narodne i školske knjižnice Brodskoposavske županije.
Mrežu narodnih i školskih knjižnica Brodsko-posavske županije u 2016. 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. Voditeljica matične službe je Mirna
Grubanović, diplomirana knjižničarka.
Matična služba održavala je, gotovo svakodnevno, kontakte s knjižničarima školskih i narodnih knjižnica
i rješavala konkretna pitanja. Posebno je potrebno naglasiti tijekom prvog polugodišta 2017. uspješno
dovršena i otvorena Narodna knjižnica i čitaonica u Brodskom Stupniku.
1.
2.
3.
4.
5.

Rad Županijske matične službe za razdoblje: siječanj – prosinac 2017.
Izvješće o radu Županijske matične službe za rad sa školskim knjižnicama za 2017. (tablica +
opisno izvješće)
Izvješće o radu Županijske matične službe za rad s narodnim knjižnicama za 2017. (tablica +
opisno izvješće)
Financijsko izvješće Županijske matične službe za 2017.
Izrada statističkih izvješća na klasičan način za školske knjižnice za 2017. (tablica + opisna
analiza, tj. usporedba sa Standardima)
statističkih izvješća na klasičan način za narodne knjižnice za 2017. (tablica + opisna analiza, tj.
usporedba sa Standardima)
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6.
7.
8.
9.

Savjetovanje knjižničara o raznim pitanjima, obuka knjižničara za rad u statističkom Sustavu
Kontrola i zaključavanje statističkih podataka za školske knjižnice u Sustav za 2017.
Kontrola i zaključavanje statističkih podataka za narodne knjižnice u Sustav za 2017.
Sudjelovanje u organizaciji dvaju stručnih predavanja:
prof. dr. sc. Aleksandra Horvat. Zaštita prava autora i korisnika, 17. ožujka 2017.
Frida Bišćan i Dunja Marija Gabriel. Revizija i otpis u knjižnicama, 26. svibnja 2017.
10. Nazočnost na Stručnom vijeću voditelja županijskih matičnih službi, 16. siječnja 2017. i 24.
ožujka 2017.
11. - Nazočnost na Županijskom stručnom vijeću za školske knjižničare, 24. svibnja 2017.
12. Nazočnost otvorenju novoga prostora Narodne knjižnice i čitaonice Brodski Stupnik, 15. svibnja
2017.
13. Predstavljanje Leksikona brodskih pisaca: Vrpolje, 5. travnja 2017.; Đakovo, 30. lipnja 2017.
14. Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara održano u GKSB , 18. listopada 2017.
15. Stručni nadzor u OŠ „ Bogoslav Šulek“ , Slavonski Brod, 15. studeni 2017.
16. Predavanje Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara ( NSK ) : Davorka Pšenica i
Edita Bačić : Javno zagovaranje I, 22. studenoga 2017.
17. Sastanak u NSK ravnatelja županijskih matičnih knjižnica i voditelja županijskih matičnih službi
o prijedlogu kriterija za financiranje rada županijske matične službe, 7. prosinca 2017.
18. Upute školskim knjižničarima i knjižničarima narodnih knjižnica za pisanje godišnjih izvješća o
radu za 2017. i plan i program rada za 2018.
19. Ispunjavanje anketa, odgovaranje na upite iz Ministarstva kulture i NSK....
20. Proslijeđivanje obavijesti i uputa NSK, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Društva knjižničara ...
MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA: druge knjižnice od GKSB: 6 zahtjev / GKSB drugim
knjižnicama: 62 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 4.216 korisnika. Na Odjelu su upisana 2.577 korisnika koji su
posjetili Knjižnicu 27.812 puta. Knjižnica ima 63 počasnih članova koji su oslobođeni usluge plaćanja
članarine Knjižnici, a sve ostale usluge plaćaju jednako kao i ostali korisnici Knjižnice.
Tijekom 2017. godine korisnici su posudili 63.626 jedinica knjižne građe.
Djelatnici Knjižnice dali su 13.410 različitih informacija korisnicima koje su oni zatražili usmeno ili
pismenim putem.
Na Odjelu je, također, postavljeno niz tematskih i prigodnih izložbi u svrhu informiranja i popularizacije
knjige.
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
( novokupljene) audiovizualne, multimedijske građe (glazba, filmovi, ...),
uz njih vezana knjižna građa (glazbene i filmske enciklopedije, priručnici, monografska izdanja o filmu
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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 korisničkih usluga u stažu od preko 45 godina);
djelomično oslobođeni (50%) članarine su studenti.
Studijski odjel, čitaonica, Zavičajna zbirka „Brodensia“ i zbirka Rara
Studijska učionica 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 i, poradi
nedostatka prostora, zbirka Rara. Korisnicima Studijske čitaonice na raspolaganju su računala spojena
na internet te uređaj za pomoć pri čitanju slabovidnim osobama. 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 režim rada.
Odjelska Čitaonica periodike 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). Isti projekt, na inicijativu ravnatelja, ostvaren je bez materijalnih troškova, a u
suradnji s izabranim predstavnicima nacionalnih manjina. Projekt je, do sada, polučio značajan rezultat
koji se ogleda u čitanosti ponuđene građe.
Svi navedeni prostori objedinjeni su kroz jedinstvenu knjižničarsku djelatnost u odjel: Studijski odjel,
čitaonica, Zavičajna zbirka „Brodensia“ i zbirka Rara.
Čitaonica periodike raspolaže s 75 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 (01.01.2017.-31.12.2017.)
Vrsta periodike

Broj naslova

dnevni listovi

5

tjednici

8

dvotjednici

5

mjesečnici

18

dvomjesečnici

5

tromjesečnici

12

polugodišnjaci

2

školski godišnjaci (10 br. / god.)

3

godišnjaci

2

povremenici

1

službeni listovi

3

5

nacionalne manjine

6

prilozi dnevnih novina

5

ukupno naslova:

75

Tablica 2.

Tijekom 2017. korisnici su posjetili čitaonicu 10.053 puta, a pročitali su:
-

55.013 novina,
16.327 ilustriranih publikacija,
2.977 stručna časopisa,
612 priručnik i
4.101 različitih izdanja za mlade.

U čitaonici je priređena literatura za 100 zahtjeva korisnika iz raznih izvora.
Trajna briga i skrb Knjižnice oko očuvanja lokalnog (zavičajnog) identiteta u ukupnosti njegovih kulturnih
tragova vidljiva je kroz izgradnju fonda Zavičajne zbirke „Brodensia“ u okviru Odjela te u okviru
Zavičajna zbirka Hrvata Bosanske Posavine u pripremi. 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 kroz poseban režim i može se koristiti samo po zahtjevu u prostoru
studijske čitaonice.
Ukupno su tijekom 2017. iz nabavljenog (kupljenog i darovanog) dijela knjižnog fonda knjižnice
izdvojene i upisane u inventar Zavičajne zbirke 159 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.
Dječji odjel
Na Dječjem odjelu članarinu je upisano 523 novih korisnik u dobi od 4 do 14 godina, koji su:
- posjetili Knjižnicu 9.847 puta i
- posudili 20.056 jedinicu knjižne i neknjižne građe.
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 2017. zatraženo je 65 tematskih zahtjeva od strane 65 korisnika, a za te je potrebe korištene
1.103 jedinice 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. U pričaonice je bilo uključeno 1.603
djeteta..
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 2017. svoje slobodno vrijeme organizirano je na Dječjem
odjelu provodilo stotinjak djece.
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Rad s korisnicima izvan knjižničnih prostora
Projekt „Pitajte knjižničara“
Djelatnica Knjižnice Ljiljana Crnogorac i dalje radi na projektu „Pitajte knjižničara“ i odgovara na upite
korisnika istražujući sve mogućnosti pružanja referentnih usluga. Tijekom 2017. odgovoreno je na 64
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
događanjima vezanim uz rad knjižnice prigodno su postavljane izložbe.
Digitalni zavičajni repozitorij brodske baštine – Brodensia
Na inicijativu ravnatelja, a u suradnji s radnikom Goranom Vučićem, dipl. knjižničarom za Spomendan
knjižnice (26.05.2016.), a povodom Dana grada Slavonskog Broda korisnicima knjižnice i drugim
zainteresiranim predstavljena je Web stranica www.brodensia.hr s preko 100 naslova digitalizirane
brodske baštine kao začetak projekta kojim bi se svima zainteresiranima činila dostupna stara tiskana
građa grada Slavonskog Broda i okolice. Stranica je kontinuirano punjena s novim naslovima tijekom,
2017. godine.
Pričaonica u gostima
Voditeljica Dječjeg odjela Ružica Bobovečki kao dobra animatorica i glumica-amaterka (Teta Šuma) na
poziv različitih ustanova tijekom 2017. realizirala je 4 pričaonice izvan prostora knjižnice.
Mreža knjižnica - Međuknjižnična posudba
Mreža knjižnica Hrvatske, zbog većeg zadovoljstva knjižničnim uslugama organizirala je međuknjižničnu
posudbu građe po strogo zadanim procedurama.
Tijekom 2017. kroz projekt međuknjižnične posudbe knjižnica je uputila 62 zahtjeva za znanstvenom
literaturom prema drugim knjižnicama u RH i odgovorila na 6 zahtjeva upućenih od strane drugih
knjižnica (vidi Tablica1).
„Knjigom do kućnog praga“
Poseban oblik suradnje s korisnicima knjižnica je nastavila pružajući svoju uslugu „knjigom do kućnog
praga“ stopostotnim invalidima prve skupine. „Knjigom do kućnog praga“ omogućen je pristup knjižnom
fondu ustanove kroz kućni posjet knjižničarke Ankice Đaković Radić za desetak korisnika koji su kroz
2017. obavili pedesetak kućnih posudbi.
KULTURNA DJELATNOST
Različite aktivnosti iz domena ustanove
Kulturna djelatnost Knjižnice tijekom 2017. 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. Posebnost u prvoj polovici 2017. je završetak zavičajnog projekta Brodske
športske priče iz davnine i njegovo predstavljanje brodskoj i inoj javnosti (Autor: Željko Čeglaj).
Značajan trud svih djelatnika knjižnice uložen je u organizaciju programa u sklopu Dječjih svečanosti «U
svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić». Ukupni program (10 različitih vrsta događanja vezanih tematski uz
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manifestaciju) održavao se u prostorima knjižnice i oko same zgrade knjižnice. Kroz navedene
programe knjižnicu je u vrijeme Manifestacije posjetilo ukupno 365 posjetitelja.
Kroz 122 pojedinačna programa realizirano je 5.919 programskih pojedinačnih posjeta korisnika.
Tijekom 2017. godine tradicionalno uz navedenu djelatnost programskog osmišljavanja i obilježavanja
manifestacija i događanja «U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić» „Tjedan hrvatskog jezika“ (11. do 17.
ožujka) i „Noć knjige“(22. Travanj), svojom programskom aktivnošću sudjelovala u događanjima
vezanim uz proslavu/obilježavanje: „Valentinovo“, „Memorijal Krešimira Blaževića“, „Dan grada
Slavonskog Broda“ i bila pokretač i jedan od suorganizatora dvodnevnog programa jubilarnog 25.
sjećanja na junaštvo i stradavanje Brođana 2. i 3. svibnja 1992. i „Mjesec hrvatske knjige „ od 15.10.15.11.2017.

Zbirka Domovinskog rata – u formiranju
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 2017. nastavila posvećivati posebnu pažnju izgradnji zasebne
zbirke: Zbirke Domovinskog rata na način izdvajanja građe vezane uz predmetno razdoblje i vođenje
posebne evidencije o istoj. Također, pažnja je usmjerena prema nabavi tematske građe koju knjižnica
još neposjeduje (novih 96 naslova). Zbirka Domovinskog rata u formiranju broji 598 jedinice knjižnične
građe (knjižna i neknjižna).
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, 2 mrežna printera i 1 mrežni hard disk. Tijekom 2017. zamijenjene su 3 radne stanice
sa novim radnim stanicama, kupljena su dva nova pisača i jedan novi A3 skener.
U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod koristi se knjižnični računalni program ZAKI verzije koju ima većina
matičnih knjižnica u RH i narodnih knjižnica uopće.
Radnik Mato Njivojda, diplomirani knjižničar i diplomirani inženjer strojarstva zadužen za kontrolu
tehničko-tehnoloških postupaka i opreme uredno je obavljao pregled iste, o uočenim nedostatcima
izvjestio ravnatelja i postupao po zadanim procedurama u njihovim otklanjanjima. Redovni periodički
pregledi instalirane opreme izvršeni su u propisanim rokovima.
Radnica Ankica Đaković Radić, pomoćna knjižničarka zadužena za provođenje postupaka Zaštite na
radu izvršila je sve zakonom propisane obveze vezane uz zaštitu imovine i ljudi. Svi periodički pregledi
opreme izvršeni su na vrijeme i uredno.
Tehnička služba
Tehnička služba knjižnice ima dva radnika na radnom mjestu čistač – dostavljač i isti uredno obavljaju
sve zadate radne zadatke i procedure.
Ravnatelj i odjel uprave
Ravnatelj knjižnice Ivan Stipić je pored poslova propisanih Statutom Ustanove kroz izvještajem
obuhvaćeno razdoblje koordinirao planiranje i provođenje kulturno-društvenih sadržaja s drugim
pravnim osobama i pojedincima, osmišljavao implementacijski plan aktivnosti vezano uz reorganizaciju
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poslovanja uz pojačanu djelatnost na stalnom stručnom usavršavanju radnika Ustanove, osmislio i dao
u provedbu formiranje zasebne zbirke „Zbirke Domovinskog rata“, vršio redovnu prezentacijsku
komunikaciju s medijima, mentorski vodio i pratio praktični rad studenata knjižničarstva u Ustanovi i
obavljao ostale djelatnosti na promicanju kulture pisanja i čitanja kao temeljne djelatnosti Ustanove. Rad
ravnatelja u dijelu koji se odnosi na evidenciju radnog vremena, koordinaciju s radnicima, dio
programske djelatnosti kao i na medijsku prezentaciju obavljen je u suradnji s pomoćnicom ravnatelja za
knjižnične i organizacijske poslove Darijom Mataić Agičić.
Računovodstvo/Knjigovodtstvo
Računovodstveni , knjigovodstveni i administrativni poslovi obavljeni su u zakonskom roku.
Odnosi s javnošću
U prvom polugodištu 2017. godine suradnja knjižnice i medija bila je dobra. Informacije o radu Ustanove
i druge novosti popraćene su, pored različitih lokalnih i državnih tiskanih medija, i na: HTV-u, Radio
Brodu, Radio Slavoniji, Radio 92FM, Radio Đakovo, Laudato TV, Drugom programu Hrvatskog radija i
Katoličkom radiju, a razna kulturna događanja u Knjižnici sustavno su pratili: Slavonskobrodska
televizija i mnogobrojni internet portali.
Informacije o knjižnici dostupne su na Web stranici:www.knjižnica.hr, na Web stranici: www.gksb.hr, na
Web stranici: www.brodensia.hr i na Facebook profilu knjižnice koje djelatnici Ustanove kontinuirano
osvježavaju i nadopunjuju aktualnostima. Elektronička adresa Knjižnice: gksb@gksb.hr
RAD STRUČNOG I UPRAVNOG VIJEĆA
Stručno vijeće
Stručno vijeće Knjižnice održalo je kroz održane sjednice raspravljalo o stručnim poslovima vezanim uz
unapređenje rada, o organizaciji kulturnih programa, o utvrđivanju pravila i postupaka vezanih uz
reviziju knj. fonda te o drugim aktualnim pitanjima.
Upravno vijeće
Upravno vijeće održalo je šest sjednica na kojima su donosene odluke vezane uz svakodnevni rad i
djelatnost Knjižnice.
Upravno vijeće je usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće Knjižnice za razdoblje od 01.01.2017. do
31.12.2017. godine.
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. Članovi našeg Društva aktivni su u Sekcijama i komisijama HKD-a (za zavičajne
zbirke, obrazovanje i stalno stručno usavršavanje, za školske knjižnice, za slobodan pristup
informacijama i slobodu izražavanja, za međuknjižničnu posudbu, za automatizaciju) čijim su
sastancima prisustvovali.
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STATISTIKA I KALENDAR DOGAĐANJA
Kalendar svih događanja u Knjižnici za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. kao i statistika vezana
uz posudbu i korisnike za predmetno razdoblje, priložena je kao tablični nastavak ovog Izvješća i njegov
je sastavni dio.
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