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1. UVOD 

Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2019. godinu sadrži: 

1. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

2. Financijsko izvješće za 2019. godinu 

3. Izvješće o radu Županijske matične službe s narodnim knjižnicama u 2019. godini 

4. Izvješće o radu Županijske matične službe sa školskim knjižnicama u 2019. godini. 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci narodna je knjižnica koja obavlja funkciju gradske i 

županijske matične knjižnice Vukovarsko-srijemske županije. Osnivač i vlasnik Knjižnice jest 

Grad Vinkovci. Knjižnica je zasnivala svoj program rada na Zakonu o knjižnicama i 

knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj 

(NN 58/99) i Programu javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca. Gradska knjižnica i 

čitaonica Vinkovci temeljna je javna ustanova lokalne zajednice i njezino kulturno, obrazovno 

i informacijsko središte te žiteljima grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije nastoji 

odgovoriti na potrebe i zahtjeve provođenjem aktivnosti i programa za sve dobne skupine. Na 

adresi Ivana Gundulića 6 smještena je od 1992. godine, nakon što je u cijelosti izgorjela u 

Domovinskom ratu u noći sa 16. na 17. rujna 1991. godine.  

Knjižnica je i u 2019. godini djelovala sukladno ulozi narodnih knjižnica u Europskoj uniji. 

Temeljem dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, 

knjižnične se usluge u različitim oblicima i pomoću suvremenih tehnologija pružaju svim 

stanovnicima Grada, Županije i njihovim gostima bez obzira na dob, spol, rasnu ili nacionalnu 

pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci 

nastojala je biti prepoznato kulturno središte grada Vinkovaca te ugodno mjesto za igru, rad i 

druženje. Trudila se omogućiti dostupnost svim vrstama informacija o građi koju posjeduje, 

kao i o onoj koju ne posjeduje (međuknjižnična posudba). Razvijala je sve vrste pismenosti i 

cjeloživotnog učenja, prikupljala, organizirala i davala informacije na korištenje, osiguravala 

pristup internetu i novim tehnologijama sukladno potrebama građana te čuvala i promicala 

lokalnu baštinu. 
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2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KNJIŽNICE 

 

Upravno vijeće Knjižnice  

U 2019. godini Upravno vijeće brojilo je tri člana, a održano je devet sjednica. Prema članku 

17. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN17/2019), koji je stupio na snagu 20. 

veljače 2019. godine, Statutu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, koji je stupio na snagu 

13. srpnja 2019. godine i Poslovniku o radu Upravnog vijeća, ravnateljica Knjižnice sazvala 

je konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća, koja se održala 18. prosinca 2019. godine. 

Temeljem Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci, koje je stupilo na snagu 11. prosinca 2019. godine, a kojim se imenuju 

novi članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, izabrani su predstavnici 

iz redova Osnivača:  

1. Marina Markić, prof. (predsjednica)  

2. mr. sc. Vladimir Ćirić  

3. Jasna Garvanović, dipl. oec. 

 

Predstavnici su Knjižnice:  

1. Tija Pažanin, dipl. knjiž. i prof. 

2. Helena Čačić. 

Obje su predstavnice izabrane na 11. sjednici Stručnog vijeća Knjižnice, održanoj 13. 

prosinca 2019. godine; Tiju Pažanin izabrali su članovi Stručnog vijeća iz svojih redova, a 

Helenu Čačić svi djelatnici ispred kolektiva. Upravno vijeće sada ima pet članova. Mandat 

članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Vijeća. 

Stručno vijeće Knjižnice 

Stručno je vijeće savjetodavno tijelo Knjižnice, a ima devet članova imenovanih iz redova 

stručnih djelatnika Knjižnice.  

Članovi su Stručnog vijeća:  

1. Vedrana Lugić (predsjednica)  

2. Blanka Bazina Vranić 

3. Željka Djeke 

4. Iva Grković 
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5. Tihomir Marojević 

6. Radivoj Mirić 

7. Tija Pažanin 

8. Sonja Šimić  

9. Kristina Videković. 

Stručno je vijeće u 2019. godini održalo dvanaest sjednica na kojima se raspravljalo o 

programu rada i razvitka Knjižnice te o njegovom provođenju, predlagalo i organiziralo način 

obavljanja stručnih poslova, razmatralo potrebu stručnog obrazovanja te raspravljalo o svim 

stručnim pitanjima i sl.  

Zaposlenici 

Knjižnica je tijekom 2019. godine imala ukupno 25 zaposlenika: 20 je zaposlenika bilo 

uposleno na knjižničarskim poslovima, a 5 na ostalim poslovima (vozač, računovodstvena i 

administrativna referentica, blagajnica, informatičar, spremačica). Od 20 stručnih zaposlenika, 

2 su viša knjižničara, 11 je diplomiranih knjižničara, 6 pomoćnih knjižničara i 1 pripravnica. 

Od ukupnog broja zaposlenika, 4 zaposlenika rade na određeno vrijeme. Tijekom 2019. 

godine u Knjižnici se stručno osposobljavao 1 pripravnik na ugovor bez zasnivanja radnog 

odnosa. Obrazovna struktura zaposlenika broji 11 zaposlenika sa srednjom stručnom 

spremom (spremačica, vozač, blagajnica, računovodstvena i administrativna  referentica, 6 

pomoćnih knjižničara i pripravnica) i 14 zaposlenika s visokom stručnom spremom (2 viša 

knjižničara, 11 diplomiranih knjižničara i informatičar).   

Financiranje: 1 se zaposlenik financira iz proračuna Općine Nuštar, 3 iz proračuna 

Vukovarsko-srijemske županije i ostalih općina s kojima je Knjižnica sklopila ugovore, 1 iz 

proračuna Ministarstva kulture i Grada Vinkovaca u manjem iznosu, a ostali se djelatnici 

financiraju iz proračuna  Grada Vinkovaca.  

Prosječna bruto plaća u Knjižnici u 2019. godini iznosila je 7.249,00 kn, a prosječna neto 

plaća 5.888,00 kn. 

U Knjižnici djeluju sljedeće ustrojstvene jedinice: 

1. Služba općih poslova 

2. Odjel za odrasle 

3. Dječji odjel – Dječja knjižnica mira 
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4. Audiovizualni odjel 

5. Studijski odjel 

6. Zavičajna zbirka Cibaliana 

7. Spomen zbirka Ivana Vanje Radauša 

8. Služba nabave i stručne obrade knjižnične građe 

9. Služba informatike 

10. Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije 

11. Bibliobusna služba Vukovarsko-srijemske županije 

12. Grafički odjel 

13. Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar. 

 

3. KORISNICI I POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i ove godine prikuplja statističke podatke u 

online Sustavu statističkih podataka o knjižnicama, u kojem se mogu vidjeti svi 

pokazatelji uspješnosti na području Republike Hrvatske. Korisnici Knjižnice mogu 

posuditi najviše 6 jedinica knjižnične građe. Knjižna se građa može zadržati 14 dana (uz 

mogućnost obnove zaduženja do tri puta), izuzev građe iz Studijskog odjela, koju je 

moguće posuditi isključivo preko vikenda. Neknjižna se građa može zadržati 5 dana (bez 

mogućnosti obnove zaduženja).  Korištenje je interneta za korisnike Knjižnice besplatno, 

a od 2019. godine postoji i otvorena mreža kojoj korisnici mogu pristupiti.  

U Knjižnicu je u 2019. godini bilo učlanjeno ukupno 7033 korisnika, što je 195 korisnika 

više nego u 2018. godini. U Bibliobus je bio učlanjen 1271 korisnik, a u Narodnu 

knjižnicu i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar bilo je učlanjeno 445 korisnika. Broj 

novoupisanih korisnika je 1530, što je 859 novoupisanih korisnika više nego u 2018. 

godini. To govori da Knjižnica prati trendove, prepoznata je kod građana grada Vinkovaca 

kao mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena, bilo kroz igru, učenje, usvajanje 

novih vještina, čitanje, druženje ili nešto drugo.  

U 2019. godini ukupno je posuđeno izvan Knjižnice 154 525 jedinica knjižne i 3189 

jedinica neknjižne građe. Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima 

kojima je potrebna građa iz drugih knjižnica, a takvih je zahtjeva bilo 23. U Knjižnicu je 

pristiglo 18 zahtjeva iz drugih knjižnica i svi su uspješno realizirani. U 2019. godini 

nastavila se akcija besplatnog upisa djece koja su krenula u 1. razred osnovne škole u 
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školskoj godini 2019./2020. na području grada Vinkovaca i u mjestima Vukovarsko-

srijemske županije u kojima Bibliobus ima stajališta te besplatnog upisa djece iz svih 

dječjih vrtića na području grada Vinkovaca.  

 

4. KNJIŽNIČNA GRAĐA 

Na dan 31. prosinca 2019. godine Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Bibliobus i 

Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar posjeduju fond od 151 108 jedinica 

knjižnične građe, a sveukupna vrijednost fonda iznosi 15.168.407,66 kn. U 2019. godini 

nabavljeno je 8103 jedinice knjižnične građe u vrijednosti od 738.918,34 kn.  

Prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe u 2019. godini otpisana je 1601 

jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 117.124,26 kn. 

 

5. NABAVA I STRUČNA OBRADA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

Redovitom nabavom te stručnom i tehničkom obrade građe Knjižnica nastoji zadovoljiti 

kulturne potrebe, potrebe za informiranošću i razonodom te edukacijske potrebe svih 

korisnika. Pri tome se vodi kriterijem trajne kulturne vrijednosti i traženosti određene 

knjižnične građe i Smjernica za nabavu knjižnične građe. Nju podrazumijevaju knjižna 

građa, multimedijalna građa, igračke te novine i časopisi. Knjižnična se građa nabavlja  

kupovinom, darom, Otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, obveznim 

primjerkom i zamjenom. Nabava i obrada knjižnične građe vrši se centralizirano – na 

jednom mjestu nabavlja se i obrađuje knjižnična građa za Gradsku knjižnicu i čitaonicu 

Vinkovci, Bibliobus i Narodnu knjižnicu i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar. 

U 2019. godini u Službi nabave i stručne obrade knjižnične građe radi četvero djelatnika. 

Tri djelatnice imaju Ovlasnicu za rad u programu kooperativne katalogizacije u Skupnom 

katalogu Crolist. U 2019. godini katalogizirano je 6657 jedinica knjižnične građe, 

svakodnevnom redakturom lokalne baze podataka ispravljeno je 190 zapisa, a za potrebe 

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tijekom godine kvartalno je obavljana 

validacija podataka u Sustavu hrvatske autorske naknade s ciljem prikupljanja podataka o 

javnoj posudbi u narodnim knjižnicama Republike Hrvatske. Osim nabave te stručne i 

tehničke obrade knjižnične građe, djelatnici Službe dio radnog vremena provode i u radu s 
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korisnicima, sudjeluju u organizaciji kulturnih događanja u Knjižnici te imaju svoja stalna 

zaduženja za određene programske aktivnosti. 

Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci i Bibliobus Vukovarsko-srijemske županije 

nabavljeno je 7525 jedinica knjižnične građe, a za Narodnu knjižnicu i čitaonicu sv. 

Benedikta Nuštar 559 jedinica knjižnične građe. 

Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci kupljena je knjižnična građa u vrijednosti od 

497.898,72 kn, za Bibliobus Vukovarsko-srijemske županije u vrijednosti od 53.613,65 kn, a 

za Narodnu knjižnicu i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar u vrijednosti od 38.902,66 kn. Ukupno 

je nabavljeno 7880 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 712.183,74 kn. Gradska 

knjižnica i čitaonica Vinkovci, Bibliobus Vukovarsko-srijemske županije i Narodna knjižnica 

i čitaonica sv. Benedikta Nuštar primili su darom knjižničnu građu u vrijednosti od 

265.627,57 kn. 

 

6. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE I IZLOŽBE 

- Prva nacionalna kampanja Čitaj mi! 

Dječji odjel Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci već dugi niz godina aktivno potiče čitanje 

od najranije dobi, što je rezultiralo i uključivanjem u nacionalnu kampanju Čitaj mi!. 

Programi i aktivnosti koji su se realizirali tijekom šest godina Kampanje svojevrsna su 

nadogradnja ranije započetih programa kojima je svrha poticanje čitanja od najranije dobi. 

Stoga ne čudi da je upravo vinkovačka knjižnica 6. travnja 2019. godine bila domaćin 

proslave 6. rođendana nacionalne kampanje Čitaj mi!. Uz podršku našeg Osnivača – Grada 

Vinkovaca – na ovoj je proslavi najavljen i novi projekt Bebe u knjižnici, čija je realizacija 

započela u siječnju 2020. godine. 

 

- Kolektivna iskaznica starije vrtićke skupine 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci dugi niz godina ostvaruje dobru suradnju s Dječjim 

vrtićem Vinkovci kao i s privatnim i vjerskim vrtićima. Nakon uspješno provedenog programa 

Knjižnica u gostima Dječja knjižnica mira započinje s projektom Kolektivna iskaznica starije 

vrtićke skupine. Svrha je Projekta ojačati suradnju Knjižnice i vrtića te uključiti roditelje, s 

težnjom da svaki prvašić postane članom Knjižnice. Kolektivni su posjeti vrtića češći te se rad 
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vrtića prezentira i van njihovih prostora, tj. u Knjižnici, a time se neposredno skreće pozornost 

javnosti na neophodnu povezanost odgojno-obrazovnih i kulturnih ustanova u Gradu. 

 

- Besplatan upis prvašića u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci 

Ovaj je projekt svojevrsna nadogradnja na projekt Kolektivna iskaznica starije vrtićke 

skupine. Prema EU-u, svoj bi djeci trebalo omogućiti besplatan upis u knjižnicu. Kako to još 

uvijek nije moguće, Knjižnica nastoji besplatnim upisom prvašića učiniti barem jedan korak 

bliže ostvarenju konačnog cilja. Cilj je ovog projekta djeci približiti Knjižnicu kao mjesto 

ugode, na kojem će, osim posudbe knjiga, naći još niz zanimljivih sadržaja. 

Za ostvarenje ovih ciljeva neobično je važna i suradnja s roditeljima, za koje je oformljena 

posebna zbirka psihološko-pedagoške literature pod nazivom Kutić za roditelje. 

 

- Lektira na drugačiji način i posjeti školama 

Za školarce je u 2019. godini realiziran i projekt Lektira na drugačiji način. U suradnji s 

učiteljima i školskim knjižničarima, učenici na sat lektire dolaze u Knjižnicu ili ih u njihovoj 

školi posjeti dječji knjižničar. Projekt je osmišljen kao inovativan pristup lektiri s ciljem 

smanjenja otpora prema njezinu čitanju. Novo iskustvo za djecu, ali i odgojno-obrazovne i 

kulturne djelatnike pokazalo se uspješnim i pružilo mogućnost nadogradnje koja će uslijediti 

u narednom periodu. 

 

- Lutkarsko proljeće 

 24. Lutkarsko proljeće održano je od 8. do 12. travnja, a na njemu je, uz dvadeset kazališta iz 

Hrvatske i dijaspore, gostovao i velik broj eminentnih hrvatskih književnika. U sklopu 

Lutkarskog proljeća, u Knjižnici su 11. travnja održani 4. susreti književnika za djecu i mlade, 

kada su dodijeljene nagrade pobjednicima natječaja TENA i TENICA za najbolji dramsko-

kazališni tekst za djecu i mlade. Ovom su prilikom publici svoja nova izdanja predstavili 

Snježana Babić Višnjić, Nada Mihaljević, Silvija Šesto, Ratko Bjelčić, Jadranko Bitenc, 

Željka Bitenc i Davor Šunk, koji su gostovali i u školama Vukovarsko-srijemske županije. 

 

- Prvi Festival dječje knjige u Vinkovcima  

Prvi Festival dječje knjige u Vinkovcima održan je od 26. do 28. rujna. Festival je otvoren 

okruglim stolom na temu 5 minuta do 12 za dječju knjigu, koji je upriličen u Maloj 
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županijskoj vijećnici. Istoga je dana u Ogranku Matice hrvatske u Vinkovcima održano 

predstavljanje novih knjiga za djecu, dok je idućega dana Gradska knjižnica i čitaonica 

Vinkovci bila domaćin susreta s književnicima i ilustratorima. U Knjižnici su gostovali 

Branka Primorac, Jadranko Bitenc, Silvija Šesto, Snježana Babić Višnjić, Krešimir Zimonić, 

Davor Šunk, Ratko Bjelčić i Vladimir Bakarić. Posljednjeg je dana Festivala u Gradskom 

parku organizirano druženje djece iz osnovnih škola i dječjih vrtića, uz izradu likovnih i 

literarnih radova i podjelu nagrada najuspješnijim sudionicima. Bila nam je izuzetna čast biti 

dijelom ove važne književne manifestacije. 

 

- Srednjoškolci sanjaju riječima 

Srednjoškolci sanjaju riječima naziv je literarne večeri kojom je započela značajnija suradnja 

sa srednjim školama. Povodom Mjeseca hrvatskoga jezika, koji traje od 21. veljače do 17. 

ožujka, upućen je poziv učenicima srednjih škola koji pišu pjesme i kratke priče da se prijave 

i sudjeluju na literarnoj večeri. Prijavilo se 28 učenika iz triju srednjih škola. Želja je bila 

privući srednjoškolce u Knjižnicu i učiniti literarnu večer događajem koji će postati tradicija.   

 

- Noć knjige  

Noć knjige manifestacija je kojom se afirmira ljubav prema knjizi i čitanju, a ujedno tada 

obilježavamo i Dan hrvatske knjige (22. travnja) te Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. 

travnja). Ova dva datuma objedinjena su u svrhu promicanja knjige, kulture čitanja i 

izdavaštva. Noć knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci održana je osmi put zaredom, 

a pružila je Vinkovčanima različite sadržaje za sve uzraste. Za najmlađe je u ranim večernjim 

satima održana radionica Bajkama u san. Uz putopisno predavanje o Kazahstanu našeg 

sugrađanina Antona Papića, održan je i Književni kviz na temu ovogodišnje Noći knjige – 

Omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige i stripa. U Noći knjige i Bibliobus Vukovarsko-

srijemske županije otvorio je svoja vrata te je, uz izložbu dječjih radova, prezentirao i VR 

naočale – virtualnu šetnju Vukovarsko-srijemskom županijom. Kao i svake godine, brojni su 

posjetitelji dokaz kako u našem gradu postoji velik interes za pisanu riječ i kulturna 

događanja. 

- Međunarodni dan pismenosti  

Međunarodni dan pismenosti obilježen je nastavkom suradnje sa srednjim školama. 

Srednjoškolci su pozvani da napišu kritički osvrt na najdražu pročitanu knjigu. Na taj se način 
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htjelo privući nove čitatelje i pokazati im svu ljepotu čitanja. Javilo se jedanaestero učenika iz 

Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci i Srednje strukovne škole Vinkovci.   

 

- Rimski dani  

Rimski dani primjer su manifestacije koja predstavlja izvrstan prikaz povijesti i utjecaja Rima 

na područje grada Vinkovaca, način života, vjerovanja i dr. Vinkovci su imali značajnu ulogu 

u povijesti kao grad u kojem su rođeni Valentinijan I. (364.-375.) i Valens (364.-378.), braća i 

jedini rimski carevi rođeni na području današnje Hrvatske. VII. Rimski dani trajali su od 31. 

svibnja do 2. lipnja, a održani su pod motom Manibus fortibus, ilibus fortioribus – Jakih ruku, 

jačih slabina. Bili su posvećeni Gracijanu Starijem, začetniku carske dinastije iz Cibala, ocu 

Valentinijana I. i Valensa, koji je u potpunosti zaslužan za fantastičan uspjeh i karijeru svojih 

sinova. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, kao i svake godine, uključila se u 

obilježavanje ove važne manifestacije, održavši radionicu izrade rimskoga posuđa i novca (1. 

lipnja).   

- Dan Grada Vinkovaca 

Povodom Dana grada Vinkovaca, koji se obilježava 20. srpnja, na blagdan Svetoga Ilije 

proroka, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci organizirala je nagradnu igru Dođi u 

Knjižnicu, a nagrada je bila godišnje članstvo. Već tradicionalno, treću godinu zaredom, 

postavljena je izložba Građani svome Gradu, koja je i ove godine obuhvatila radove 

polaznika Likovne radionice Moje vrijeme.  

- Kućice za knjige 

Knjižnica sve intenzivnije nastoji svojim korisnicima pružiti lepezu kulturnih i zabavnih 

aktivnosti, a ovo je jedna od njih. Ovom aktivnošću želimo istaknuti koliko je čitanje važno, a 

na ovaj način želimo knjigu učiniti dostupnom svima. U Gradu smo na trima lokacijama 

postavili kućice za knjige u kojima se nalaze knjige koje građani mogu slobodno posuditi, 

pročitati te vratiti. U kućicama se nalazi i letak Knjižnice koji sadržava sve važne informacije 

o Knjižnici i o tome što sve ona nudi. Trenutno su postavljene na Trgu bana Josipa Šokčevića, 

u Mirkovcima i Vinkovačkom Novom Selu. Ako projekt zaživi, planiramo postaviti kućice u 

svim vinkovačkim kvartovima i prigradskim naseljima kako bi usluga bila još dostupnija.    
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- InBook 2019. 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci u kolovozu i rujnu bila je domaćin InBook-a 2019., 

kulturne manifestacije u organizaciji Barbare Dujmović i Mije Filipov. Većina susreta 

održana je u dvorištu Knjižnice, a Galerija Meraja bila je domaćin jedne večeri. U dvorištu 

Knjižnice održani su sljedeći susreti: Living history – Stari Vinkovci bana Šokčevića 

Kazališta Nova scena i razgovor s vinkovačkim profesoricama Nikolinom Maletić, Lilijanom 

Radobuljac i Andrijanom Raguž (26. kolovoza); književna večer s Codyjem McClainom 

Brownom (28. kolovoza); predstavljanje književno-glazbenog projekta U privremenom 

smještaju / Poplava Sare Renar i Marije Dejanović (2. rujna); književna večer sa Svenom 

Popovićem (4. rujna). U Galeriji Meraja upriličena je večer poezije i kratke priče, uz likovnu 

izložbu i glazbenu svirku Domagoja Talana (30. kolovoza).   

- Vinkovačke jeseni 

Manifestacija 54. Vinkovačkih jeseni 2019. godine održala se pod sloganom Tri nam drage 

riječi, iza kojeg se kriju Slavonija, Srijem i Baranja. Kao i svake godine, Gradska knjižnica i 

čitaonica Vinkovci uključila se u obilježavanje ovog važnog kulturnog događaja. U hodniku 

Knjižnice postavljena je prigodna izložba knjižnične građe, prema ovogodišnjem sloganu 

nazvana Slavonija, Srijem i Baranja, a mogla se pogledati od 16. rujna do 1. listopada. Već 

tradicionalno, dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i upraviteljica 

Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, održala je 

popularno-znanstveno predavanje, koje je ove godine nosilo naziv Itinerar kulturnim 

krajolicima Vinkovaca, a održano je 17. rujna. Usto, upriličena je i kreativna radionica za 

djecu i roditelje Kako pričaju sjemenke, na kojoj su nastale maštovite slike od jesenskih 

plodova. 

- Advent u Knjižnici 

Grad Vinkovci i Novosti d.o.o. i ove su godine bili organizatori još jednog – programski 

izrazito bogatog – Adventa u Vinkovcima, koji je trajao od 29. studenoga 2019. do 5. siječnja 

2020. godine. U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci također nije nedostajalo događanja. U 

suradnji s Drvodjelskom tehničkom školom Vinkovci, održane su dvije kreativne radionice 

izrade božićnih ukrasa, pod nazivom Božićna čarolija (4. i 18. prosinca). Na blagdan Svetoga 

Nikole, 6. prosinca, učenici Osnovne škole Bartola Kašića Vinkovci i Osnovne škole 

Vladimira Nazora Vinkovci izveli su predstavu Sveti Nikola u knjižnici. Idućeg dana, 7. 
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prosinca, u Knjižnici je upriličena predstava Božićna čarolija, koju su izveli članovi Gradskog 

društva Crvenog križa Vinkovci. Dana 10. i 11. prosinca, u suradnji s Gimnazijom Matije 

Antuna Reljkovića Vinkovci  i Lotusmediom Vinkovci, održane su dvije radionice izrade 

sapuna, koje su imale humanitarni karakter. Kao i svake godine, na blagdan Svete Lucije, 13. 

prosinca, u Knjižnici se sijala pšenica. Istoga je dana, u suradnji s Društvom Naša djeca 

Vinkovci, održana Bajkaonica pod borom, na kojoj su naši najmlađi sugrađani uživali u 

božićnim pričama. Usto, u hodniku Knjižnice, od 2. prosinca 2019. do 15. siječnja 2020. 

godine, bila je postavljena prigodna izložba pod nazivom Božićna priča.    

- Mjesec hrvatske knjige 

Mjesec hrvatske knjige tradicionalna je nacionalna manifestacija koja više od dva desetljeća 

uspješno promiče knjigu kao kulturno dobro i čitanje kao društvenu vrijednost. Mjesec 

hrvatske knjige 2019. godine bio je posvećen glazbi, pod motom U ritmu čitanja!. Glazba kao 

tema manifestacije odabrana je u godini 200. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskog, ali i 

zato što se glazba i pisana riječ isprepliću na razne načine. Domaćin svečanog otvorenja, 15. 

listopada 2019. godine, bila je Narodna knjižnica i čitaonica Buzet.  

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci tiskala je programski letak Mjeseca hrvatske knjige, 

koji je sadržavao program svih događanja za sve dobne skupine.  

Pokrenuli smo akciju Knjigu vrati, zakasninu ne plati!, prilikom koje se svakog petka vraćala 

knjižnična građa bez plaćanja zakasnine. 

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige bile su postavljene izložbe U ritmu čitanja i Naslovi 

nakrivo. 

U Mjesecu hrvatske knjige održan je ciklus literarnih radionica Sanjajmo slovima i bojama, 

pod vodstvom profesorice Nikoline Maletić. Radionice su bile namijenjene polaznicima 

starijim od 15 godina. Održane su četiri radionice na kojima je sudjelovalo dvanaestero 

polaznika. 

 

Znanjem u vikend naziv je pub kviza koji se drugu godinu zaredom održao u Mjesecu 

hrvatske knjige. Pozvane su sve srednje škole da prijave svoje ekipe. Prijavilo se šest ekipa, a 

održana su četiri susreta na kojima je prisustvovalo dvjestotinjak natjecatelja i posjetitelja. 
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Knjižnica je organizirala gradsko i županijsko Natjecanje u čitanju naglas te sa svojim 

predstavnicima sudjelovala na 7. državnom Natjecanju u čitanju naglas, koje se održalo u 

Sisku. 

Nacionalni kviz za poticanje čitanja natjecanje je za mlade čitatelje koje se tradicionalno 

provodi u Mjesecu hrvatske knjige u organizaciji Knjižnica grada Zagreba – Hrvatskog centra 

za dječju knjigu i Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice s Mediotekom. Za sudjelovanje 

u Kvizu 2019. godine trebalo je pročitati sljedeće knjige: Ljeto na jezeru Čiču Jasminke Tihi-

Stepanić, Drugačija Ivane Guljašević Kuman i Eva, mala žena Vlaste Golub. 

Završnoj svečanosti uz javno izvlačenje i dodjelu nagrada, održanoj 15. studenoga u 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, prisustvovala je i naša predstavnica – 

Vinkovčanka Klara Bušnja.  

Povodom Dana hrvatskih knjižnica, 11. studenoga, upis i obnova članstva u Knjižnici bili su 

po popularnoj cijeni od 30,00 kuna. 

Svakog prvog četvrtka u mjesecu, tijekom cijele godine, izuzev ljetne stanke, na Radiopostaji 

Vinkovci emitirana je radioemisija Vi, mi i knjiga u kojoj informiramo slušatelje o 

događajima u Knjižnici i važnosti čitanja naglas. U 2019. godini bilo je deset emisija.  

Svakog zadnjeg petka u mjesecu, tijekom cijele godine, sastajao se čitateljski klub Book Zone, 

koji broji petnaestak članova, a cilj mu je promovirati kulturu čitanja u Vinkovcima i okolici. 

Godine 2019. bilježi sedam godina od osnivanja. 

Osim spomenutih događanja i aktivnosti kojima je obilježena 2019. godina, Knjižnica je, 

vodeći računa o svim dobnim skupinama korisnika i njihovim interesima, organizirala i čitav 

niz književnih susreta, tribina, kreativnih radionica, radionica pomoću suvremenih 

tehnologija, kvizova, akcija, filmskih projekcija i izložbi te sudjelovala u različitim 

manifestacijama. 

Knjižnica je organizirala 359 događanja za djecu, kojima je prisustvovalo 9150 posjetitelja i 

83 događanja za odrasle, kojima je prisustvovalo 2330 posjetitelja. Ukupno je Knjižnica 

organizirala 442 događanja, kojima je prisustvovalo 11 480 posjetitelja. Ukupan broj posjeta 

korisnika u Knjižnici bio je 80 524, što iznosi oko 350 posjeta korisnika dnevno.  
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7. INFORMATIČKA OPREMA 

 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci koristi hrvatski umreženi i u realnom vremenu 

integrirani knjižnični sustav CROLIST te ukupno s Narodnom knjižnicom i čitaonicom sv. 

Benedikta Nuštar i Bibliobusom ima 12 licenciranih stanica, čiji trošak na godišnjoj razini 

iznosi 19.760,40 kn, a plaća se iz vlastitih sredstava. Ukupno ima 33 radne stanice – 15 je 

aktivnih za korisničke usluge i sve imaju pristup internetu, a 18 služi za redovan rad 

djelatnika. Knjižnica koristi i računovodstveni program KONTO, čiji trošak na godišnjoj 

razini iznosi 23.592,00 kn, a financira ga Grad Vinkovci. Tijekom 2019. godine u prostoru 

Knjižnice održano je nekoliko tečajeva informatičke pismenosti za osobe treće životne dobi. 

Stručni rad djelatnika kao i zakonske obveze zaprimanja e-računa zahtijevale su kupnju 

servera zbog pohrane podataka. Kupljene su 3D olovke za radionice s djecom. U 2019. godini 

utrošeno je 24.546,15 kn za informatičku opremu, u čemu je Grad Vinkovci sudjelovao s 

5.000,00 kn, a ostatak se financirao iz vlastitih sredstava. Svim je korisnicima omogućeno 

besplatno korištenje internetske mreže. Provodile su se STEM radionice, radionice pomoću 

3D printera i 3D olovaka, informatičke radionice i dr. Grad Vinkovci poklonio je Knjižnici i 

pet tableta pomoću kojih su se održavale radionice za umirovljenike.  

 

8. SURADNJA 

Cilj je suradnji Knjižnicu predstaviti izvan njezinih zidova, pokazati široj skupini ljudi što sve 

pruža i potencijalne korisnike na različite načine privući da postanu njezini aktivni članovi.  

U 2019. godini nastavljena je dugogodišnja suradnja sa svim gradskim, privatnim i vjerskim 

vrtićima na području Grada i Županje, sa školskim knjižničarima, učiteljima, nastavnicima i 

profesorima osnovnih i srednjih škola, s kulturnim ustanovama i udrugama grada Vinkovaca, 

Gradom Vinkovcima, Vukovarsko-srijemskom županijom, općinama, Ministarstvom kulture, 

Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskim 

knjižničarskim društvom, Društvom knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema te Nacionalnom 

i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.  
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9. MATIČNA SLUŽBA ZA NARODNE I ŠKOLSKE KNJIŽNICE 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci matična je knjižnica za narodne i školske knjižnice 

Vukovarsko-srijemske županije te obavlja poslove matičnosti temeljem Zakona o knjižnicama 

i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) i Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici 

Hrvatskoj (NN 43/01). U prilogu se nalaze zasebna izvješća: Izvješće o radu Županijske 

matične službe s narodnim knjižnicama u 2019. godini i Izvješće o radu Županijske matične 

službe sa školskim knjižnicama u 2019. godini.  

 

10. NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SV. BENEDIKTA NUŠTAR 

Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar osnovana je kao podružnica Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci 2009. godine, a nalazi se u Domu kulture Nuštar. Knjižničnu 

djelatnost u cijelosti financira Općina Nuštar, a organizacijske i stručne poslove obavlja 

vinkovačka knjižnica. Odnosi između Knjižnice i Općine Nuštar regulirani su Ugovorom o 

financijskim obvezama Općine Nuštar prema Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. U 

Narodnoj knjižnici i čitaonici sv. Benedikta Nuštar bilo je upisano 445 korisnika. Ukupan 

fond iznosio je 11 944 jedinice knjižnične građe, od čega je 11 155 knjižne, a 789 jedinica 

neknjižne građe. Tijekom 2019. godine nabavljeno je 536 knjiga i 23 jedinice neknjižne 

građe. Za nabavu građe podružnice u Nuštru utrošeno je ukupno 45.105,97 kn, od čega je 

25.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture, 4.000,00 kn Županija, 9.902,66 kn Općina 

Nuštar, a 6.203,31 kn vrijednost je donacije fizičkih osoba u knjigama. Bilo je posuđeno 5363 

jedinice knjižne i 187 jedinica neknjižne građe. Realizirano je 62 događanja za djecu i 25 

događanja za odrasle. Ukupan broj posjeta korisnika iznosio je 7150.  

 

11. BIBLIOBUSNA SLUŽBA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, kao središnja županijska matična knjižnica, zadužena 

je zajedno sa Županijom i lokalnim upravama za uspostavu knjižničnih usluga u Vukovarsko-

srijemskoj županiji. Slijedom toga, Bibliobus je 20. veljače 2006. godine započeo svoju 

misiju Knjiga na vašem pragu. Bibliobus financira Županija u iznosu od 130.000,00 kn na 

godišnjoj razini, uz sufinanciranje 14 općina u kojima Bibliobus ima stajališta. Ugovori se 



17 
 

potpisuju na godinu dana. U Vukovarsko-srijemskoj županiji od 31 administrativne jedinice 

(5 gradova i 26 općina) funkcionalnu narodnu knjižnicu ima svih 5 gradova i 5 općina 

(Drenovci, Nuštar, Babina Greda, Lovas i Gunja). Bibliobus je tijekom 2019. godine obilazio 

područja 13 općina i 1 grada (ukupno 14 jedinica lokalne samouprave), imao je ukupno 51 

stajalište, a u 12 je općina predstavljao jedini oblik knjižnične usluge. U 9 općina nije 

postojao nikakav oblik knjižnične usluge (Borovo, Gradište, Jarmina, Markušica, Negoslavci, 

Štitar, Tordinci, Trpinja i Vođinci).  

 

12. FINANCIRANJE 

Rad Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci financiraju: Grad Vinkovci,  Ministarstvo kulture 

Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemska županija, Općina Nuštar (za usluge koje 

vinkovačka knjižnica izvršava za Nuštar) i općine s kojima je potpisan Ugovor o 

sufinanciranju Bibliobusa. Usto, imamo i vlastita sredstva od upisnina i zakasnina, a primamo 

i vrijedne donacije u knjigama. Ukupni prihodi iz svih navedenih izvora iznosili su 

4.004.475,00 kn, a rashodi 4.031.379,00 kn. Poslovanje je završeno s manjkom prihoda u 

iznosu od 26.904,00 kn, što je planirano Financijskim planom Knjižnice za razdoblje 2019.-

2021. godine. Preneseni višak iz 2018. godine iznosio je 55.878,00 kn, što s manjkom prihoda 

iz 2019. godine rezultira viškom poslovanja na dan 31. prosinca 2019. godine u iznosu od 

28.974,00 kn. Financijsko izvršenje programa u cijelosti je u Financijskom izvješću za 2019. 

godinu.  

 

Ravnateljica: 

Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof. 


