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1. STATUS KNJIŽNICE 

 

Narodna knjižnica u Čepinu još uvijek djeluje u sastavu Centra za kulturu Čepin, 

iako je rok za izdvajanje i osamostaljivanje knjižnica koje se nalaze u sastavu centara za 

kulturu, otvorenih i pučkih učilišta i sličnih ustanova istekao 31. prosinca 2005. godine 

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama NN 104/2000). Ispunjavanjem 

zakonske obveze, Knjižnica bi postala samostalna općinska knjižnica koja se, prema 

Standardima za narodne knjižnice u RH (NN 58/99), a obzirom na veličinu područja koje 

svojom djelatnošću obuhvaća (11.571 stanovnika), svrstava u V. tip narodnih knjižnica (od 

10.000 do 20.000 stanovnika). 

 Unatoč višegodišnjem ukazivanju na ovaj problem, osnivač Knjižnice Općina Čepin 

ni tijekom 2014. godine NIJE pokrenula postupak izdvajanja i osamostaljivanja. 

 Kako je nova garnitura čelnika lokalne uprave sklona saslušati i pokazuje više 

razumijevanja za rješavanje problematike, mišljenja smo da bi bilo korisno organizirati 

sastanak predstavnika županijske matične službe s njima, kako bismo raspravljali o 

ovoj problematici i pokušali ubrzati postupak osamostaljivanja. 

 Knjižnica nema organiziranu mrežu ogranaka, knjižničnih stanica, stacionara ni 

bibliobusa. 

 

 2. PROSTOR I OPREMA 

 

Minimalni uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti određeni su Standardima za 

narodne knjižnice, prema kojima bi se čepinska knjižnica trebala prostirati na 695 m², no 

zadovoljeno je tek 25% standardom predviđenog prostora, što nije dovoljno ni za adekvatan 

smještaj knjižnične građe, a kamoli za službe i usluge suvremene knjižnice: ukupna je površina 

170m², od čega su 44m² spremišnog prostora, a 126m² aktivnog prostora (Odjel za djecu i 

mlade 43m², Posudbeni odjel za odrasle 63m² i čitaonica 20m² - koja je ujedno i ured i 

arhiva ustanove te improvizirani Odjel obrade knjižnične građe). 

 Od tehničke opreme Knjižnica posjeduje: telefon, telefax, mrežni multifunkcionalni 

uređaj, računalnu opremu s pristupom internetu, projektor i projekcijsko platno, 

glazbenu liniju, digitalni fotoaparat i TV prijemnik. Nabavljeno je i 50 preklopnih stolica 

neophodnih za provedbu raznovrsnih programa u knjižnici. Nedostaje još polica i ormara za 

smještaj građe, namještaj za čitaonicu i izložbene vitrine i panoi, računala i tableti za 

čitaonicu, kućno kino i DVD player.  

Neophodno je i dalje raditi na osvještavanju potrebe većeg i primjerenijeg prostora. 

Najbolje bi rješenje bilo gradnja nove zgrade za potrebe Knjižnice, a ukoliko to nije moguće, 

prenamjena preostalih prostorija na istom katu te nastojati dobiti i urediti i prizemlje zgrade.  

 Knjižnica je aplicirala na raspisani Natječaj Ministarstva kulture RH za financiranje 

daljnje adaptacije prostora: uređenje Čitaonice kako bismo dobili i prostor za raznovrsne 

kulturne programe (predstavljanje knjiga, predavanja, radionice i sl.), Posudbenog odjela za 

odrasle, ureda za djelatnike sa sanitarnim čvorom kao i prilaznog stubišta. 

  

3. DJELATNICI 

 

U Knjižnici su na neodređeno vrijeme uposlene dvije stručne osobe s položenim 

stručnim ispitom za diplomiranog knjižničara. Tijekom 2014. godine, u suradnji s 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, na stručnom je osposobljavanju za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa jedna osoba (mag. informatologije), do 31. svibnja 2015. 



Kako je knjižnica u sastavu, ravnatelj joj je ravnatelj Centra za kulturu, koji nije u 

radnom odnosu (viši savjetnik za društvene djelatnosti u općinskoj upravi).  

Za knjigovodstvene je poslove angažiran knjigovodstveni servis Klopkos iz Osijeka, a 

za informatičku podršku tvrtka Moja Akcija d.o.o.  

Od pomoćnog osoblja, angažirana je spremačica preko Studentskog servisa (jednom 

tjedno, 4 sata).  

Ovaj broj djelatnika ne zadovoljava ni stvarne potrebe ustanove ni Standarde za 

narodne knjižnice. Neophodno bi bilo zaposliti bar još jednog stručnog djelatnika koji bi 

trebao biti diplomirani knjižničar osposobljen za rad s djecom i mladima ili osobu sa 

srednjom stručnom spremom za rad u posudbi.  

 

4. FINANCIRANJE 

 

Redovnu djelatnost Knjižnice financira Općina Čepin.  

 Knjižnica se prijavila na Natječaj za potrebe financiranja javnih potreba u kulturi koji 

svake godine raspisuje Ministarstvo kulture RH. Obzirom da se Knjižnica, usprkos zakonskoj 

obvezi, nije osamostalila, Ministarstvo je uskratilo dodjelu sredstava u traženom iznosu te za 

sufinanciranje nabave knjižnične građe odobrilo svega 10.000 kuna, što je pridonijelo padu 

nabave koji je vidljiv u Izvještajima Knjižnice u prethodnim godinama.  

 Ministarstvo je kulture, u provođenju Programa Informatizacije ustanova u 

kulturi za 2014. godinu, osiguralo i sredstva za nabavku informatičke opreme u iznosu od 

10.000,00Kn. Zahvaljujući osiguranim sredstvima, kojima smo pridodali 1.237,99Kn, 

nabavljena su dva nova prijenosna računala s licenciranim softverom i projekcijsko platno te 

instaliran projektor što nam omogućuje organizaciju prezentacija i predavanja. Nabavljen je i 

tvrdi vanjski disk za pohranjivanje sigurnosnih kopija. Oprema se koristi dijelom za našu 

redovnu djelatnost, a dijelom je stavljena na raspolaganje našim korisnicima, čime smo 

dodatno podigli razinu kvalitete naših službi i usluga. Trenutno je korisnicima na 

raspolaganju pet računala s pristupom internetu, od čega je jedno namijenjeno 

pretraživanju kataloga. 

 

5. NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

Tijekom 2014. godine kupljena je knjižnična građa u vrijednosti: 24.974,01Kn, a 

sredstva su osigurali: Općina Čepin 10.000,00Kn, Ministarstvo kulture RH 10.000,00Kn, 

Osječko-baranjska županija 2.000,00Kn i iz vlastitih je prihoda izdvojeno 2.974,01 Kn 

Prinovljeno je:  

1.)  450 svezaka knjiga 

- Kupljeno: 280 

- Otkup Ministarstva kulture RH: 131 svezak; vrijednosti 19.463,80Kn 

- Darovi: 39 

2.) 4 naslova periodike 

- Kupljeno: 1 časopis 

- Dar: 3 časopisa 

 3.) zvučne građe: 1 

 5.) elektroničke građe: 4 

 6.) društvenih igara: 1 

 

 

 

 



6. OBRADA GRAĐA 

 

Knjige inventara vode se uredno i prema važećim propisima. Tijekom godine su 

otpisane 684 dotrajale i izgubljene knjige. Građa se tehnički obrađuje i klasificira, a od 

2008. godine Knjižnica je uključena u Projekt formiranja skupnog kataloga knjižnica 

Osječko-baranjske županije, koristeći program Crolist. Na taj su način, do kraja 2014. godine, 

katalogizirane 12.709 jedinice vidljivo na: http://161.53.208.100/lb02/search.html. 

 Periodika se ne uvezuje i ne inventarizira, ali se časopisi čuvaju. Neknjižna građa se 

također ne obrađuje, već se samo čuva. Ovu građu korisnici mogu koristiti samo u čitaonici. 

U tijeku je obrada knjižne građe, a kada taj veliki posao bude završen treba, prema pravilima 

struke, obraditi i neknjižnu građu.  

 

7. ZAŠTITA GRAĐE 

 

 Prostorna skučenost otežava primjeren smještaj knjižnične građe te njezinu adekvatnu 

pohranu. Djelomično se građa zaštićuje zaštitnim folijama. Tijekom 2014. godine izlučen je 

dio građe koji je dat na uvez jednoj lokalnoj tvrtki. Revizija i otpis provedeni su 2006. godine, 

a slijedeća se planira prilikom preseljenja u nove prostore ili po završetku retroaktivne 

katalogizacije kako bi se revizija mogla provesti kroz CROLIST. Vrijedna i rijetka građa 

zaštićena je u čitaonici, kao i zavičajna zbirka u novim ustakljenim ormarima. 

 Instalirana je protuprovalna i protupožarna zaštita koju osigurava zaštitarska tvrtka 

Bilić-Erić, a redovito se servisiraju protupožarni aparati te su postavljene propisane 

naljepnice.  

 

8. KORIŠTENJE KNJIŽNICE 

 

 Stanje knjižnog fonda na dan 31. prosinca 2014. godine je:  26.209 svezaka knjiga.  

Po prvi put je, u odnosu na prethodnu godinu, broj manji jer je bila mala godišnja nabava 

(svega 450 svezaka), a tijekom godine je pročišćavan fond te su otpisana 684 sveska. 

Iskoristili smo prisutnost vježbenika u posudbi i posvetili se pročišćavanju zatvorenog 

spremišta.  

Upisano je 509 članova, knjižnicu je tijekom godine posjetio 9.531 korisnik koji su 

posudili izvan knjižnice 22.789 jedinica građe, a u čitaonici su koristili 800 izvora. Riješeno 

je 289 informacijskih zahtjeva. Korisnici su ostvarili 401 pristup internetu što u prosjeku 

iznosi 10 sati tjedno. 

Članarina je 50,00 kuna za sve. Iako nemamo formalnu obiteljsku članarinu, ona u 

praksi funkcionira: jedan član obitelji najčešće posuđuje građu za cijelu obitelj. Osiguran je 

besplatan upis korisnicima socijalne pomoći i Centra za društvenu brigu o starijim osobama – 

Depadansa Čepin. Otvorenost za korisnike je 32,5 sata tjedno.  

Tijekom godine postavljeno je 6 izložbi knjiga novih naslova i 15 tematskih izložbi. 

Obilježili smo Noć knjige prigodnim programom i sudjelovali u nacionalnoj kampanji za 

promicanje čitanja naglas djeci od rođenja „Čitaj mi“. Knjižnica je organizirala poseban 

program u Mjesecu hrvatske knjige. Osim prigodnih izložbi, organizirane su 4 grupne 

posjete Djece iz Dječjeg vrtića Zvončić u Čepinu te učenika Osnovnih škola Vladimir Nazor  

i Miroslava Krleže Čepin, omogućen je besplatan upis prilikom Dana otvorenih vrata. 

Organizirano je 8 kazališnih predstava (DV Zvončić, OŠ Miroslava Krleže i OŠ V. Nazor, 

Briješće, Čepinski Martinci, Beketinci, Dom za starije i nemoćne Čepin). Centar za kulturu 

Čepin je suizdavač Biltena općine Čepin.  

 

 

http://161.53.208.100/lb02/search.html


1.     TEMATSKE IZLOŽBE 

 

1.1. Izložba straničnika 

27.siječnja – 10.veljače 

Na Dan hrvatskih knjižnica, 11. studenoga 2013. godine, upriličili smo Dan otvorenih vrata i 

organizirani posjet prvašića čepinskih osnovnih škola koji su tom prigodom izradili 

straničnike na satu likovnog odgoja. Djeca su straničnike izrađivala u tehnici po izboru. Tri 

razreda (1.b i 1.c OŠ M. Krleža i 1.b OŠ V. Nazor) su se odazvala ovoj akciji i dostavila nam 

svoje straničnike koje smo izložili na dvotjednoj izložbi u prostorijama Knjižnice. Izradili 

smo i prigodni plakat koji je također izložen uz straničnike. Vijest na mrežnoj stranici  

1.2. Valentinovo 

14.-21. veljače 

Povodom Valentinova izložili smo prigodne ljubavne citate i činjenice o Valentinovu na 

oglasnoj ploči ispred Knjižnice. 

1.3. Dani hrvatskoga jezika 

11.-17. ožujka 

Tijekom Dana hrvatskoga jezika, koji se obilježavaju od 11. do 17. ožujka, izložili smo knjige 

o povijesti, problematici i poznavanju hrvatskoga jezika.  

1.4. Svjetski dan pripovijedanja 

19.-26.ožujka 

Povodom Svjetskog dana pripovijedanja postavili smo izložbu knjiga koje su tematski vezane 

uz ovogodišnju temu Svjetskog dana pripovijedanja – Čudovišta i zmajevi. 

1.5. Međunarodni dan dječje knjige i 1. rođendan kampanje „Čitaj mi“ 

 31.ožujka-4.travnja 

Na Međunarodni dan dječje knjige obilježava se i prvi rođendan kampanje „Čitaj mi“. 

Povodom ovogodišnje akcije kampanje „Čitajmo zajedno – zavičaj u našim srcima“, odlučili 

smo predstaviti dječje knjige i slikovnice koje su tematski vezane uz zavičaj ili neke povijesne 

ličnosti i događaje. Također, kao dio izložbe postavljena su i djela poznatog dječjeg autora H. 

C. Andersena, čiji je rođendan izabran kao datum obilježavanja Međunarodnog dana dječje 

knjige. 

1.6. Nahranimo naše ptice stanarice 

 12.-23.svibnja 

Učenici 2. b razreda OŠ Miroslava Krleže sudjelovali su u nagradnom natječaju „Mali ekolozi 

– velike nagrade“. Projekt pod nazivom „Nahranimo naše ptice stanarice“ provele 

su učiteljice Silva Sekulić i Zlata Matusina, a voditeljica projekta bila je učenica Jana Barišić. 

Likovne radove učenika izložili smo u Knjižnici. Vijest na mrežnoj stranici 

1.7. Dani općine Čepin 

 9.-20. lipnja  

Povodom Dana općine Čepin priredili smo prigodnu izložbu kojom smo predstavili 

prinovljene knjige iz zavičajne zbirke i starije naslove koji su vrijedan dio zavičajne zbirke. 

Također, na oglasnoj ploči izložene su zanimljivosti i statistike o Čepinu. 

1.8. Ovo ljeto čitajte s nama 

 srpanj, kolovoz 

Povodom ljetnih praznika promovirali smo novitete koji su korisnicima dostupni u knjižnici 

na posudbu. Prigodno smo ukrasili i oglasnu ploču te napravili malu izložbu pod motom 'Ovo 

ljeto čitajte s nama!' 

1.9. Međunarodni dan pismenosti 

 1.-12.rujna 

http://www.czk-cepin.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=345:izloba-straninika-naih-malih-kreativaca&catid=45:novosti
http://www.czk-cepin.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=387:nahranimo-nae-ptice-stanarice-izloba-likovnih-djela&catid=45:novosti&Itemid=180


Povodom Međunarodnog dana pismenosti priredili smo izložbu na panou u Knjižnici. 

Postavili smo knjige o pismenosti, zanimljive činjenice te predstavili temu Međunarodnog 

dana pismenosti 2014.godine – Uspon u pismenost. 

1.10.  Europski dan jezika 

23.rujna-3.listopada 

Europski dan jezika obilježava se 26.rujna, a 25.rujna je u knjižnici organizirana radionica o 

višejezičnosti. Tim povodom izložili smo knjige o europskim jezicima, lingvistici te rječnik 

europskih jezika. Također, izložili smo i informacije o jezicima općenito i o danu jezika. 

1.11.  I  u mom gradu Vukovar svijetli 

    17.-21.studenoga 

18. studenoga obilježava se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Tim povodom u knjižnici je 

upriličena izložba knjiga o stvarnim svjedočanstvima i događajima koji su se odvijali tijekom 

Domovinskog rata. 

 

2. OSTALE AKTIVNOSTI I SURADNJE 

 

2.1. Radionica za odrasle „Izrada lutaka i ostalih dekoracija od šuške“ 

11. veljače 

U utorak, 11. veljače, održana je prva radionica za odrasle u Knjižnici. Voditeljica radionice 

bila je gđa Mira Pavošević iz KUD-a Čepinski Martinci. Na radionici je sudjelovalo 15-ak 

osoba. Gđa Mira je pokazala kako napraviti dvije vrste cvijeća, pticu i lutku od šuške.  

2.2. Čitam, dam, sretan sam 

14.-28.veljače 

Priključili smo se Akciji darivanja slikovnica koja se odvija u sklopu projekta „Čitaj mi“. 

Napravili smo kutak za korisnike gdje mogu ostaviti slikovnice za djecu koje ćemo 

proslijediti Ambulantama Doma zdravlja Čepin. Korisnicima koji daruju slikovnice poklonit 

ćemo knjigu u znak zahvale i povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, 14. veljača, 

kada smo i započeli ovu akciju prikupljanja slikovnica.  

2.3. Predstavljanje radova Vinka Ivića i Hrvoja Pavića objavljenih u Glasniku 

arhiva Slavonije i Baranje 

25. veljače  

U utorak, 25. veljače, u Knjižnici su predstavljeni radovi profesora Vinka Ivića i  Hrvoja 

Pavića objavljenih u jedanaestom i dvanaestom broju Glasnika arhiva Slavonije i Baranje. Uz 

navedene goste predstavljanju je prisustvovala i viša arhivistica Državnog arhiva u Osijeku, 

gđa Zita Jukić, koja je ujedno i donirala Knjižnici 27 naslova iz naklade Državnog arhiva u 

Osijeku. Prof. Vinko Ivić govorio je o istaknutim Čepincima – Josipi Glembay i Viktoru 

Himelrajhu. Hrvoje Pavić predstavio je rad zadruge Hrvatsko srce Čepin (1937.-1941.). 

Nakon predstavljanja radova održao se prigodni domjenak u prostorijama suvremene 

asocijacije žena Hrvatsko srce pri Hrvatskoj seljačkoj stranci Čepin. 

2.4. Mala škola šaha 

travanj i svibanj 

Organizirali smo radionicu za djecu – Mala škola šaha – koja se održavala tijekom travnja i 

svibnja, svaki četvrtak u 18:00 sati. Voditelj radionice bio je gosp. Zlatibor Šeper, član 

šahovskog kluba Čepin. 22. svibnja, u utorak, održan je završni šahovski turnir. 

2.5. Noć knjige 

 23. travanj 

Povodom Noći knjige u Knjižnici su organizirane razne aktivnosti i programi. Program je 

trajao od 16:00 do 21:00. U 16:00 započela je dječja matineja na kojoj su predstavljene 

interaktivne priče Ivane Brlić-Mažuranić. Sudjelovali su učenici trećih razreda OŠ 

Miroslav Krleža. Pogledali su interaktivnu priču 'Kako je Potjeh tražio istinu', odigrali 



istoimene igrice te pogledali i crtani film 'Šuma Striborova'. U 17:00 sati održana je radionica 

za više razrede osnovnih škola pod nazivom Pričosvijet. Uz pomoć inspirativnih karata djeca 

su slagala priču. Nakon Pričosvijeta uslijedio je glazbeno-scenski program 'Facebook uživo!' 

udruge Pozitivni i sretni. Djeca su se predstavila, pjevala, svirala na raznim instrumentima i 

plesala. Kao popratni događaj glazbeno-scenskom programu, postavljena je izložba pod 

nazivom 'Glazba je zvonka radost'. Izložene su bogato ilustrirane knjige iz čitaonice na temu 

glazbe i plesa. Omogućili smo i svima besplatan upis u Knjižnicu od 19:00 do 20:00 sati. U 

20:00 uslijedila je i posljednji program u Noći knjige – jednosatni koncert udruge Preludij. 

Tamburaški orkestar i zbor izveli su razna popularna djela klasične i zabavne glazbe.  

2.6. Sat lektire 

 29. travnja 

Učenici 1 b razreda OŠ Vladimir Nazor, pod vodstvom učiteljice Renate Viviore Rous, 

obradili su lektiru Regoč na satu lektire u Knjižnici. U uvodnom dijelu učenici dramske 

skupine viših razreda izveli su igrokaz Regoč, nakon kojeg su se djeca upoznala s likom i 

djelom Ivane Brlić-Mažuranić te su pogledali kratki film o Ivaninom životu i radu, nakon 

čega su prionuli radu u skupinama. Prva je skupina osmišljavala naslovnicu, druga uvela u 

priču novi lik, treća pisala poruke i misli iz djela, četvrta pisala pismo Ivani, peta opisala 

Regoča i Kosjenku, a šesta, glazbena skupina, napisala je pjesmu i otpjevala ju. 

2.7. Predavanje Hrvoja Pavića: „Povijest obitelji Adamovich čepinski“ 

12.lipnja 

Povodom Dana općine Čepin u Knjižnici je održano predavanje o obitelji Adamovich 

čepinski.  

2.8. Ljetne igraonice srijedom 

 srpanj, kolovoz 

Zbog dobrog odaziva djece prošle godine i ove godine su organizirane ljetne igraonice za 

djecu svake srijede u 10:00 sati. Djeca su imala na raspolaganju razne igre, od kojih su 

najčešće igrala Osvoji Jadran i MediterraNaut. Uz igraonicu osmislili smo i malu radionicu 

izrade ukrasa od papira tehnikom quiling.  

2.9. Radionica o višejezičnosti 

25. rujna 

Lidija Šaravanja, prof. engleskog jezika u OŠ V. Nazor Čepin, okupila je nastavnike, djecu i 

njihove roditelje iz osnovnih škola V. Nazor i M. Krleže na radionici o višejezičnosti 

povodom Europskog dana jezika, koji se od 2001. godine obilježava 26. rujna. 

Svrha radionice: pojačati svijest u djece o vrijednosti učenja jezika te razvijati pozitivan odnos 

prema višejezičnosti, u potpunosti je ispunjena jer su i djeca koja su zanemarila znanje drugog 

jezika izjavila kako će ga nastaviti učiti i prenositi dalje na naredne generacije. 

2.10.  Mjesec hrvatske knjige 

   15.listopada – 15.studenoga 

Mjesec hrvatske knjige započeli smo 15. listopada Danom otvorenih vrata na kojem smo 

omogućili svima besplatan upis u Knjižnicu. Tu pogodnost iskoristile su 94 osobe, od kojih se 

23 učlanilo po prvi put u Knjižnicu. 15. listopada postavljena je i izložba O čemu govorimo 

kad govorimo o ljubavi na kojoj su izložene prigodne knjige o ljubavi, srce napravljeno 

quiling tehnikom na ljetnim igraonicama te izreke o ljubavi. Izložba je bila postavljena do 31. 

listopada. 16. listopada otvoren je Sajam knjiga na kojem se prodaju knjige otpisane iz fonda 

Knjižnice. Radi se o knjigama koje knjižnica posjeduje u dva ili više primjeraka. Knjige su se 

prodavale po simboličnoj cijeni od 10 kuna. 23. listopada u Knjižnici je organizirana aktivnost 

Čitajmo zajedno na koju su bili pozvani svi koji su htjeli pročitati, izrecitirati ili podijeliti s 

ostalima neku ljubavnu priču, pjesmu i sl. 28. listopada Knjižnicu je posjetila starija grupa 

Dječjeg vrtića Zvončić. 18-ero djece u pratnji teta predstavili smo usluge Knjižnice te im 

ukratko opisali svrhu postojanja knjižnica. 29. listopada posjetila nas je mlađa grupa 



polaznika Dječjeg vrtića Zvončić. Uz ugodno druženje sa 20-ak djece predstavljene su im 

usluge knjižnice te ispričane priče i pjesmice u duhu Mjeseca hrvatske knjige 2014. Izložba 

Vremeplov ljubavi postavljena je u knjižnici od 3. do 14. studenoga, odnosno do kraja 

Mjeseca hrvatske knjige. Izložbom su obuhvaćeni citati, ulomci iz djela i značajni govori o 

ljubavi 17 značajnijih hrvatskih i stranih književnika čije se obljetnice smrti ili/i rođenja 

obilježavaju ove godine. Radionica izrade licitarskih srca održana je 11. studenoga pod 

vodstvom osječke radionice Medičar i voskar Blažeković. Radionici je prisustvovalo 15 

polaznika koji su uz upute voditeljice gđe Ranogajec oslikavali unaprijed pripremljena 

licitarska srca. 

2.11.  Akcija – 2 članarine za 50 kn 

   prosinac 

Tijekom prosinca organizirali smo akciju popusta na članarinu. Dvije su se osobe mogle 

učlaniti u knjižnicu za 50 kn, odnosno 25 kn po osobi.  

2.12. Božićni sajam knjiga 

    8.-31.prosinca 

Božićni sajam knjiga održavao se tijekom prosinca u prostorijama Knjižnice. Na sajmu su se 

prodavale otpisane knjige po cijeni od 10 kuna.  

                          

9. ZAKLJUČAK 

 

 Kako tijekom 2014. godine nismo dobili sredstva za adaptaciju prostora, posvetili 

smo se stručnom sređivanju fonda i intenzivnijoj organizaciji raznovrsnih događaja u 

knjižnici kao i inovativnih programa koje ćemo težiti provoditi dugoročno.  

Nastavljen je rad na razvoju novih suvremenih usluga: ažurira se mrežna stranica i 

stranica na društvenoj mreži Facebook. Iskorakom u razvoj knjižničnih e-usluga Knjižnica 

je vidljivija, dostupnija i prisutnija u javnosti.  

 Prostorna problematika reflektira se na cjelokupnu djelatnost Knjižnice: građu, 

opremu, broj djelatnika, organiziranje službi i usluga. Uvjereni smo da bi rješavanje statusa 

knjižnice i prostorne problematike značajno doprinijelo unapređenju službi i usluga. 

 Tijekom nekoliko prethodnih godina značajno su smanjena sredstva za nabavu građe 

što je uvjetovano djelovanjem u sastavu Centra za kulturu Čepin. 

Unatoč brojnim poteškoćama s kojima se knjižnica tijekom godine susrela, ipak je 

osigurana redovita knjižnična djelatnost te je lokalnom stanovništvu omogućeno 

zadovoljavanje njihovih obrazovnih, kulturnih i rekreativnih potreba. U okviru financijskih 

mogućnosti obnovljen je knjižni fond te organizirana raznovrsna kulturna zbivanja 

namijenjena različitim uzrastima i profilima korisnika. Nastavljen je rad na katalogizaciji 

građe koja je sada pretraživa putem interneta. 

Uspoređujući s prethodnim godinama, puno privlačniji i adekvatniji prostor, nova 

kvalitetna računalna i tehnička oprema, djelatnost osnažena zapošljavanjem još jedne stručne 

osobe i rezultati su tu! Po mnogočemu ćemo 2014. godinu pamtiti kao „prvu“ godinu, a 

posebno bismo izdvojili: pokretanje radionica za odrasle koje su bile izvrsno posjećene i 

prihvaćene u zajednici, organizaciju „Male škole šaha“, obilježavanje „Međunarodnog 

dana darivanja knjiga“, prve koncerte u knjižnici, sat lektire, radionicu o višejezičnosti i 

prve prodajne sajmove otpisanih knjiga. Naša je aktivnost u zajednici prepoznata tako 

da smo postali poželjni partneri pojedincima i udrugama u realizaciji programa. 

Smatramo da narodna knjižnica u Čepinu, podržana i financirana od lokalne uprave, 

poštujući minimume Standarda za narodne knjižnice vezane uz prostor, opremu i kadrove, 

može kvalitetno osigurati pristup znanju i informacijama lokalnom stanovništvu te na taj 

način doprinijeti popravljanju kvalitete života i porastu standarda lokalne zajednice. 
 


