IZVJEŠĆE O RADU
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ZA 2016. GODINU
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Čepin, veljača 2017. godine

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 (11.599 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 2016. godine NIJE pokrenula postupak izdvajanja i 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 30% standardom predviđenog prostora, što nije dovoljno ni za
adekvatan smještaj knjižnične građe, a kamoli za službe i usluge suvremene knjižnice.
Knjižnica je smještena na prvom katu zgrade, površine 182 m2, od čega su:




Aktivni prostori: 165m² - od toga:
Odjel za djecu i mlade: 44m²
Posudbeni odjel za odrasle: 63m²
Čitaonica: 36m²
Posebne zbirke 22m2 (ujedno ured ustanove te
Odjel obrade knjižnične građe)
Pomoćne prostorije: 17m2

2016. je godina bila u znaku opremanja novim namještajem. Nabavljene su nove
police za Posudbeni odjel za odrasle kao i pomični držači signatura i bočnih oznaka.
Čitaonica je opremljena postojećim policama, dokupljeno je identičnih, kao i ustakljeni
ormar i vitrina za potrebe izložbi, 6 stolova za rad u čitaonici i 20 tapeciranih stolica. Za
Odjel za djecu i mlade dokupljene su dvije manje police. Kompletno su opremljene
Posebne zbirke (Zavičajna, BDI, Rara) gdje je i radni prostor voditeljice Knjižnice i prostor
za obradu građe te za prijam gostiju. U tom je prostoru i restaurirani namještaj iz
Hrvatske narodne čitaonice „Matija Gubec“ Čepin. Dokupljeno je i namještaja za
arhivu i spremište. Nabavljeni su i stalci za čuvanje 50 preklopnih stolica koje se koriste
za povremene programe i aktivnosti. Opremljen je i galerijsko-izložbeni prostor
„Knjige&Slike“ vodilicama za slike i reflektorima što omogućuje i novu programsku
djelatnost: izložbe slika.
Od tehničke opreme Knjižnica posjeduje: telefon, telefax, uređaj za fotokopiranje,
pisač, računalnu opremu s pristupom internetu, projektor i projekcijsko platno,
glazbenu liniju, digitalni fotoaparat i TV prijemnik. Trenutno je korisnicima na
raspolaganju šest računala s pristupom internetu, od čega je jedno namijenjeno
pretraživanju kataloga. Bilo bi poželjno još nabaviti izložbenih panoa, e-čitače i tablete za
Čitaonicu, kućno kino.

Gorući problem koji adaptacijom NIJE riješen jest problem Spremišta. Ranije
smo raspolagali prostorom od 44m² koja su prenamijenjena u aktivni prostor. Ovu je
problematiku NUŽNO ŽURNO RJEŠAVATI jer ni postojeći aktivni prostori nisu
dostatni za smještaj građe. Trenutno se koristi tavan koji je derutan i prokišnjava. Stare su
police prekrivene čvrstom folijom kako bi i one i građa bili zaštićeni, ali je time otežan pristup
i manipulacija istim.
Unatoč zadovoljstvu promjenama u prethodne dvije godine, neophodno je i dalje
naglašavati nedostatnu kvadraturu za potrebe suvremenog knjižničarstva. Najbolje bi rješenje
bilo gradnja nove zgrade za potrebe Knjižnice, a ukoliko to nije moguće, nastojati dobiti na
korištenje i opremiti i prizemlje zgrade koje je 2016. godine adaptirano, ali iznajmljeno trima
političkim strankama.
3. DJELATNICI
U Knjižnici su na neodređeno vrijeme uposlene dvije stručne osobe s položenim
stručnim ispitom za diplomiranog knjižničara. Tijekom 2016. godine, u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja
radnog odnosa smo imali tri osobe (dvije mag. informatologije i prvostupnica
informatologije).
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.
Umjesto pomoćnog osoblja, angažiran je servis za čišćenje (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. Odobrena su sredstva za nabavku
namještaja (200.000,00kn) što je sufinancirala i Općina Čepin sa 30.000,00kn, a iz
vlastitih smo sredstava izdvojili 40.000,00kn. Obzirom da se Knjižnica, usprkos zakonskoj
obvezi, nije osamostalila, Ministarstvo je uskratilo dodjelu sredstava u traženom iznosu za
sufinanciranje nabave knjižnične građe te odobrilo 20.000 kuna.
5. NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE
Tijekom 2016. godine kupljena je knjižnična građa u vrijednosti: 49.770,19Kn, a
sredstva su osigurali: Općina Čepin 20.000,00Kn, Ministarstvo kulture RH 20.000,00Kn i
iz vlastitih je prihoda izdvojeno 9.770,19Kn

Prinovljeno je:
1.) 1010 svezaka knjiga
- Kupljeno: 549 svezaka
- Otkup Ministarstva kulture RH: 236 svezaka; vrijednosti 35.690,57Kn
- Darovi: 225 svezaka
2.) 3 naslova periodike
- Kupljeno: 1 časopis
- Dar: 2 časopisa
3.) vizualne građe: 9
4.) elektroničke građe: 5
5.) društvenih igara: 4
6. OBRADA GRAĐA
Knjige inventara vode se uredno i prema važećim propisima. Tijekom godine je
otpisano 1017 dotrajalih, uništenih i zastarjelih knjiga velikim pročišćavanjem Spremišta.
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 je način, do kraja 2016. godine, katalogizirano 14.465 jedinica, vidljivo na:
http://161.53.208.100/lb02/search.html.
Periodika se ne uvezuje i ne inventarizira, ali se neki časopisi čuvaju. Neknjižna se
građa 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
Nabavkom novog, suvremenog namještaja, osiguran je adekvatan smještaj knjižnične
građe. Djelomično se građa zaštićuje zaštitnim folijama. Tijekom godine se izlučuje dio
građe koji ide na uvez jednoj lokalnoj tvrtki. Revizija i otpis provedeni su 2006. godine, a
slijedeća se planira po završetku retroaktivne katalogizacije kako bi se revizija mogla provesti
kroz CROLIST. Vrijedna i rijetka građa zaštićena je u Čitaonici, kao i referentna zbirka
u ustakljenim ormarima te Posebne zbirke.
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 2015. godine je: 26.289 svezaka knjiga
(manje u odnosu na prethodnu godinu jer je velikim pročišćavanjem Zatvorenog
spremišta otpisano više svezaka no što je nabavljeno).
Upisana su 694 člana. Knjižnicu je tijekom godine posjetilo 13.505 korisnika koji su
izvan knjižnice posudili 24.770 jedinica građe, a u Čitaonici su koristili 279 izvora. Riješen
je 801 informacijski zahtjev. Korisnici su ostvarili 419 pristupa internetu; 381 sat i 23
min, što u prosjeku iznosi oko 8 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. Otvorenost za korisnike je 32,5 sata tjedno.

A K T I V N O S T I i P R O G R A M I u K NJ I Ž N I C I
1. TEMATSKE IZLOŽBE
1.1.Izložba straničnika 1. a i 1. b razreda (dječja aktivnost)
23. veljače 2016.
Naši su prvašići izradili straničnike koje su poklonili Knjižnici. Postavili smo malu izložbu
kako bismo ih prezentirali i našim ostalim korisnicima.
1.2. Izložba djela hrvatskih književnica povodom 143. rođendana Marije Jurić
Zagorke (za djecu i odrasle)
2. ožujka 2016.
Povodom 143. rođendana Marije Jurić Zagorke postavili smo izložbu djela najpopularnijih
hrvatskih književnica: slikovnica, literature za djecu, za mlade te za odrasle.
1.3.Izložba povodom Dana hrvatskoga jezika (za djecu i odrasle)
11. ožujka – 17. ožujka 2016.
Povodom Dana hrvatskoga jezika, odlučili smo, radi podizanja svijesti o pravilnoj upotrebi
jezika, izložiti najzanimljivije priručnike, rječnike i pravopise iz hrvatskoga jezika.
1.4.Izložba bušenih pisanica (za djecu i odrasle)
21. ožujka – 1. travnja 2016.
U Čitaonici su izložene pisanice ukrašene tehnikom bušenja koje nam je na dva tjedna
ustupila Anica Puljek, koja je u Knjižnici održala i radionicu na istu temu. Između ostalih, u
izložbi su svoje mjesto pronašle i pisanice ukrašene tehnikom voska koje su poklon Luke
Paljetka te pisanica i posuda izrađene od bračkog kamena.
1.5. Izložba povodom Noći knjige – 400 godina od smrti W. Shakespearea i M. de
Cervantesa (za odrasle)
22. – 29. travnja 2016.
Ovogodišnja Noć knjige bila je u znaku Shakespearea i Cervantesa; obilježavalo se 400
godina od njihove smrti i tim smo povodom postavili izložbu njihovih i djela o njima.
1.6.Izložba različitih izdanja Priča iz davnine (za djecu)
22. – 29. travnja 2016.
Davne 1916., prije točno 100 godina, objavljeno je prvo izdanje Priča iz davnine. Kako bismo
odali počast jednoj od najznačajnijoj zbirci i književnici naših prostora, izložili smo različita
izdanja Priča iz davnine, od najstarijeg pa do najnovijeg, uključujući i elektroničko izdanje.
1.7.Izložba straničnika korisnice Jasminke Lončar (za djecu i odrasle)
19.– 31. svibnja 2016.
Naša korisnica i vjerna članica Čitateljskog kluba, Jasminka Lončar, posudila je Knjižnici
svoje straničnike (iz raznih dijelova svijeta) koje skuplja godinama kako bismo ih izložili i
pokazali ostalima njenu predanost ovom hobiju.
1.8.Izložba knjiga povodom međunarodnog dana pismenosti 08.09.
08. – 18. rujna 2016.
Izložba knjiga o vrstama pismenosti, povijesti simbola, pisma.

2. POSJET DJECE IZ DV „ZVONČIĆ“ (dječje aktivnosti)
2.1.Posjet vjerske skupine DV „Zvončić“
18. siječnja 2016.
Kako su grupno učlanjeni u Knjižnicu, posjeta vjerske skupine „Zvončića“ završila je
posudbom raznih slikovnica. U posjeti je bilo dvadesetero djece sa svoje dvije odgojiteljice.
2.2.Maškare
5. veljače 2016.
Nekoliko nam je skupina „Zvončića“ došlo u maškare (trideset malih posjetitelja i četiri
odgojiteljice), a posjet je protekao uz pjesmu i druženje pod maskama.
2.3.Posjet mlađe skupine DV „Zvončić“
8. veljače 2016.
Posjetili su nas je 23 pripadnika mlađe skupine DV „Zvončić“ (3 – 4 godine) sa svojim tetama
Ksenijom Svalina i Ines Pavošević. Nakon čitanja naglas te individualnog pregledavanja
slikovnica, proveli smo ih kroz obnovljenu Knjižnicu uz kratka objašnjenja za poslovanje
svakog odjela.
2.4.Posjet starije „B“ skupine DV „Zvončić“
26. veljače 2016.
Devetnaestero djece starije „B“ skupine posjetilo nas je sa svojim odgojiteljicama Lidijom
Milković i Vesnom Brekalo.
2.5.Posjet starije „A“ skupine DV „Zvončić“
29. veljače 2016.
Tridesetero djece iz vrtićke starije „A“ skupine posjetilo nas je s odgojiteljicama Jelicom
Krstanović i Jadrankom Filipović.
2.6.Posjet srednje vjerske skupine DV „Zvončić“
16. ožujka 2016.
Naša srednja vjerska skupina posjetila nas je sa svojim odgojiteljicama Ginom Tolj i Željkom
Hefer povodom Cvjetnice (22 posjetitelja). Izveli su svoju pripremljenu predstavu, donijeli
nam brojne darove i unijeli dašak proljeća i Uskrsa u Knjižnicu.
2.7.Posjet djece iz DV „Zvončić“
22. ožujka 2016.
Skupina djece, njih 17, posjetilo nas je sa svojim odgojiteljicama Lidijom Milković i Vesnom
Brekalo kako bi vidjeli našu izložbu bušenih pisanica.
2.8.Posjet predškolaca iz „Zvončića“
30. ožujka 2016.
Posjetile su nas dvije skupine djece predškolske dobi iz „Zvončića“ (36 djece sa svojim
odgojiteljicama Monikom Tovarović i Jelicom Krstanović) kako bismo ih upoznali s radom
Knjižnice i rukovanjem knjigama te ih na taj način pripremili za polazak u školu. Osim
edukativnog sadržaja, pročitali smo im jednu priču te im pokazali Knjižnicu i izložbu
pisanica.

2.9.Posjet dvije skupine djece iz DV „Zvončić“
4. travnja 2016.
Kako bi obilježili 2. travnja, Međunarodni dan dječje knjige i 3. rođendan kampanje "Čitaj
mi!" organizirali smo čitanje naglas dvjema skupinama djece DV "Zvončić". Čitali su:
vježbenica Iva Jukić i volonteri Jozo Periša i Mirta Valenteković. A djeca su svojim likovnim
radovima i pjesmom, kao i uvijek dosada, razveselila sve nas. U Knjižnici je, zajedno s
djecom, volonterima i odgojiteljicama, bilo 38 posjetitelja.
2.10. Posjet dvije skupine djece iz DV „Zvončić“
21. listopada 2016.
Povodom Mjeseca hrvatske knjige organizirali smo „ Čitateljski maraton“. Posjetile su nas
dvije skupine DV „Zvončić“. Čitali su vježbenica Marijana Anić i Antonija Perić. U knjižnici
je zajedno sa djecom i odgojiteljicama bilo 50 –tak posjetitelja.
2.11. Posjet mješovite skupine djece iz DV „Zvončić“
07. studeni 2016.
Posjetila nas je mješovita skupina DV „Zvončić“. Čitala je vježbenica Marijana Anić. Djeca
su pogledala i crtić. Djeca su nam poklonila ručno rađenu slikovnicu staru priču u novom
ruhu. Upisali smo dvadesetak djece besplatno u knjižnicu. U knjižnici je zajedno sa djecom i
odgojiteljicama bilo 50 –tak posjetitelja.
2.12. Posjet mlađe skupine iz Dv „ Zvončić“
09. studeni 2016.
U Mjesecu hrvatske knjige posjetila nas je i mlađa skupina iz DV Zvončić. Na zanimljiv
način smo ih upoznali s uslugama i svrhom knjižnice te smo im pokazali građu namijenjenu
njihovoj dobi. Djeci smo čitali slikovnice nakon čega su pogledali kratki crtani film.
3. POSJET DJECE IZ OŠ „MIROSLAV KRLEŽA“ i OŠ „VLADIMIR
NAZOR“(dječje aktivnosti)
3.1.Posjet 1. a razreda
3. veljače 2016.
Knjižnicu je posjetio 1. a razred zajedno s učiteljicom Renatom Klarić. Proveli smo ih kroz
novouređenu Knjižnicu te ih upoznali s radom naše ustanove, a kao uspomenu na ovaj posjet
osigurali smo cijelom razredu besplatan upis. U posjetu je, skupa s učiteljicom, bilo 24 osobe.
3.2.Posjet 1. b razreda
16. veljače 2016.
Učiteljica Viktorija Baranjec dovela je svoje prvašiće u posjet Knjižnici (njih, u tom trenutku,
trinaest). Upoznali smo ih s radom i mogućnostima Knjižnice, pročitali im Slikopriče, a na
kraju ih i fizički proveli kroz cijelu Knjižnicu.
3.3.Posjet 2.a i 2.b razreda OŠ V. Nazor
24. studenog
Knjižnicu su posjetili učenici 2.a i 2.b razreda OŠ V. Nazor Čepin u pratnji učiteljica Vesne
Zrinušić i Jozefine Ambroš. Upoznali smo ih s mogućnostima koje im Knjižnica nudi, a
vježbenica Marijana Anić je sa svakom skupinom održala radionice znakovnog jezika.

4. SUDJELOVANJE U (HUMANITARNIM) AKCIJAMA
4.1.Međunarodni dan darivanja knjiga - Spoj s knjigom naslijepo - „Čitam, dam,
sretan sam“ (za djecu i odrasle)
12. veljače 2016.
Povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, uključili smo se u humanitarnu akciju
prikupljanja slikovnica za potrebitu djecu „Čitam, dam, sretan sam“. Posebno se iskazala Gina
Tolj iz DV „Zvončić“ koja je animirala roditelje i djecu te prikupila vrijedne slikovnice za
ovu akciju. Za tu smo prigodu umotali razne knjige koje smo tijekom dana darovali
korisnicima; jedini je faktor prepoznavanja knjige bilo nekoliko ključnih riječi na omotnom
papiru svake knjige.
4.2.Hug for rare (za djecu i odrasle)
26. veljače 2016.
Knjižnica se uključila u humanitarnu akciju „Hug for rare“ kojoj je cilj podizanje svijesti o
oboljelima od rijetkih bolesti. Grlili smo se i slali slike ovoj organizaciji kako bismo srušili
prošlogodišnji Guinnessov rekord u broju fotki zagrljaja. 63 korisnika sudjelovala su s nama u
ovoj akciji.
5. AKCIJE BESPLATNOG UPISA
5.1.Akcija besplatnog upisa povodom Dana žena (za odrasle)
8.ožujka 2016.
Povodom ovogodišnjeg Dana žena, Knjižnica svim ženama koje dosad nisu bile naše članice,
omogućuje besplatan upis. Pet je takvih žena iskoristilo našu akciju i postalo našim
korisnicama.
5.2.Besplatan upis povodom Noći knjige (za djecu i odrasle)
22. travnja 2016.
Ovogodišnju Noć knjige obilježili smo i akcijom besplatnog upisa. U ta tri sata upisalo nam
se 53 člana, od čega su 16 prvi puta u životu naši korisnici.
5.3.Besplatan upis (za djecu i odrasle)
23. kolovoza 2016.
Održana je akcija besplatnog upisa u knjižnicu, tu pogodnost iskoristilo je 111 članova, od
čega je 41 član po prvi puta upisan u našu knjižnicu.
5.4.Besplatan upis (za djecu i odrasle)
11. studenoga 2016.
Povodom Dana knjižnice omogućili smo svim postojećim korisnicima produženje članarine i
svim novim korisnicima besplatan upis u knjižnicu. Tu mogućnost iskoristilo je sveukupno
118 osoba, od toga se njih 21 prvi put učlanilo u knjižnicu.
5.5.Besplatan upis (za djecu i odrasle)
22.prosinca 2016.
U duhu blagdanskog darivanja proveli smo akciju besplatnog upisa. Priliku je iskoristilo
ukupno 54 sumještana, od kojih se 14 osoba prvi puta upisalo.

6. OTVORENJE ČITAONICE
6.1.Službeno otvorena čitaonica za korisnike (za odrasle)
26. siječnja 2016.
Čitateljski klub „KLJUČČ“ otvorio je novouređenu čitaonicu; naših osam čitateljica prve su,
na svom siječanjskom sastanku, koristile prostor čitaonice.
7. RADIONICE
7.1.Uskrsna radionica ukrašavanja jaja tehnikom bušenja (za odrasle)
18. ožujka 2016.
Anica Puljek iz Belišća održala je u našoj čitaonici radionicu ukrašavanja jaja tehnikom
bušenja. Na radionicu se odazvalo 10 polaznika.
7.2.Mala škola šaha (za djecu)
5. svibnja – 29. studenog
Voditelj radionice je gosp. Zlatibor Šeper, član Šahovskog kluba Čepin. Radionica je
namijenjena prvenstveno djeci viših razreda osnovne škole, a održavala se tijekom svibnja,
lipnja, rujna i listopada svakog četvrtka u 18:15 sati. 29. studenoga održan je finalni turnir na
kojem je sudjelovalo 6 polaznika. Polaznicima su uručena uvjerenja o pohađanju škole šaha,
knjige na dar te smo ih učlanili besplatno u Knjižnicu.
7.3.Radionica robotike
25. srpnja
U suradnji s udrugom Institut za razvoj i inovativnost mladih održana je trosatna uvodna
radionica robotike. Djeca su naučila programirati robote. Sudjelovalo je 11-ero djece.
7.4.Izrada božićnih dekoracija od papira
8. prosinca2016.
Koristile su se stare otpisane knjige kako bi se napravile dekoracije i ukrasi za bor. Radionici
je prisustvovalo 10 osoba.
8. KNJIŽEVNI SUSRETI
8.1.Književni susret sa Snježanom Babić Višnjić (za djecu i odrasle)
22. travnja 2016.
U sklopu programa za Noć knjige, Knjižnica je ugostila književnicu Snježanu Babić Višnjić,
dobitnicu nagrade „Grigor Vitez“ za najbolji roman za djecu „Krugovi na vodi“. Upoznali
smo njeno cjelokupno stvaralaštvo. Na susretu je prisustvovalo 26 posjetitelja.
8.2.Predstavljanje knjige Željka Garmaza 'U Africi nije sve crno'
15. prosinca 2016.
Ugostili smo književnika/humanitarca Ž. Garmaza koji je predstavio svoj humanitarni rad i
postignuća tog rada u Africi. Autor je pobliže opisao svoja iskustva i doživljaje koje je
doživio na dugogodišnjim putovanjima u Afriku. Zanimljivom predstavljanju knjige
prisustvovalo je 20-ak osoba.

9. LJETO U KNJIŽNICI
Tijekom srpnja i kolovoza održavaju se dječje igraonice, svake srijede u trajanju od sat
vremena. Na igraonicama su se igrale različite društvene igre. Najpopularnije među njima su
„Volim Hrvatsku“, „Gradovi i sela“. Na igraonicama je sudjelovalo 36-ero djece.
10. OSTALE AKTIVNOSTI
10.1. „Vrtić u Knjižnici, Knjižnica u Vrtiću“ (dječja aktivnost)
21. siječnja 2016.
Naša je voditeljica Knjižnice sudjelovala na roditeljskom sastanku koji je organizirao DV
„Zvončić“ u svojim prostorima s ciljem poticanja roditelja na čitanje svojoj djeci. U holu je
vrtića postavljena izložba - fotodokumentacija dosadašnjih aktivnosti.
10.2. Sajam knjiga
22. – 29. travnja 2016.
Povodom Noći knjige, Knjižnica je organizirala i sajam otpisanih knjiga. Sve su se knjige
prodavale po cijeni od 10 kuna.
10.3. Pozitivne vibracije – Pozitivni i sretni
22. travnja 2016.
Glavna točka večeri povodom Noći knjige ove su godine bila djeca glumci i svirači iz Centra
za mlade Pozitivni i sretni. Dva igrokaza, plesna točka te glazbeni dio nastupa zaslužno je za
70 posjetitelja, a uz izvođače, programu je sveukupno prisustvovalo 100 ljudi.
10.4. Rođendan knjižnice
1.rujna 2016.
Obilježili smo 55 rođendan naše knjižnice na način da svakom korisniku koji je bio u
knjižnici poklonimo knjigu na dar.
10.5. Izložba radova članova Likovne udruge Čepin
13. prosinca 2016.
Izložba 'Knjigom&Slikom' otvorena je u utorak, 13. prosinca, kako bi se lokalnom
stanovništvu predstavili radovi likovne udruge koja djeluje u Čepinu. Izloženo je 14 slika i 1
duborez, a otvorenje izložbe posjetilo je 40-ak osoba. Knjižnica je poslužila kao svojevrsna
galerija slika koje će biti izložene do veljače 2017. godine.
10.6. Predstava 'Pismo Djedu Mrazu'
20. prosinca 2016.
Već tradicionalno Centar za kulturu Čepin organizira gostovanje kazališne družine Putujuće
kazalište iz Osijeka. U ovo predblagdansko vrijeme, za naše smo najmlađe organizirali
kazališnu predstavu „Pismo Djedu Mrazu“. Predstavu su odigrale i režirale Bjanka Kalić i
Zorica Petnjarić-Kalić, a glazbu je priredio Goran Matijašević. Predstava je bila besplatna za
sve, a upriličili smo ju u novouređenoj čitaonici gdje se smjestilo 20-ak djece s roditeljima.

9. ZAKLJUČAK
Najznačajnijim u 2016. godini
smatramo opremanje Knjižnice novim
namještajem i opremom: uređena je Čitaonica, Posudbeni odjel za odrasle i Posebne
zbirke. U Čitaonici su organizirani književni susreti, izložbe, koncerti, radionice…Uređenjem
izložbeno-galerijskog prostora „Knjige&Slike“ omogućena je nova programska aktivnost:
izložbe umjetničkih slika. Posvetili smo se stručnom pročišćavanju i sređivanju fonda
(osobito Spremišta) i intenzivnijoj organizaciji raznovrsnih događaja u knjižnici kao i
inovativnih programa koje ćemo težiti provoditi dugoročno.
Istaknuli bismo i opstanak čitateljskog kluba „KljučČ“ (Klub ljubitelja čitanja
Čepin) koji je i udomitelj prve čepinske kućice-knjižnice, kao i akcije besplatnog upisa
što je rezultiralo povećanjem broja novih članova. „Ljeto u Knjižnici“ je postalo
tradicionalnom manifestacijom koju djeca rado posjećuju za ljetnih školskih praznika. Naša
je aktivnost u zajednici prepoznata tako da smo postali poželjni partneri pojedincima i
udrugama u realizaciji programa (Pozitivni i sretni, Šahovski klub itd.) što je rezultiralo
kvalitetnim programima.
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.
Lokalnom je 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.
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.
Unatoč adaptaciji i proširenju Knjižnice tijekom 2015. godine i opremanju
suvremenim namještajem u 2016. godini, još uvijek ne možemo u potpunosti biti zadovoljni
jer prostor od 182m² još uvijek ne zadovoljava potrebe suvremene Knjižnice. I dalje treba
pronalaziti rješenje za Zatvoreno spremište kao i dvorane za događanja i većeg izložbenog
prostora te još snažnije u zajednici naglašavati značaj knjižničarskih usluga i truditi se
povećati broj članova i korištenja knjižničarskih usluga, što je veliki izazov suvremenog
knjižničarstva.

Voditeljica Knjižnice CZK Čepin
Marija Čačić, mag.bibl.et mag.educ.philol.croat.

