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GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek najveća je knjižnica istočne Hrvatske koja broji 516.946
svezaka knjiga, 12.931 korisnika i 50 djelatnika. Djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:
središnja gradska, odnosno narodna knjižnica grada Osijeka i županijska matična narodna
knjižnica Osječko-baranjske županije te matična sveučilišna knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osim Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, jedina je
knjižnica u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koja prima Obvezni primjerak RH.
Povijesni pregled
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek osnovana je 8. veljače 1949. godine odlukom Gradskog
narodnog odbora grada Osijeka kao Gradska knjižnica, nastavljajući tradiciju javnih, pučkih
knjižnica i čitaonica grada Osijeka te Knjižnice Gradskog narodnog odbora Gornji Grad, koja
djeluje od prosinca 1947. godine. U sastav Knjižnice ulazi i Knjižnica Gradskog narodnog
odbora Donji Grad, osnovana 1948. godine, kao Područni odjel Donji Grad.
Knjižnica je nekoliko puta mijenjala adresu, a 1957. godine seli u spomenik kulture iz razdoblja
secesije, gradsku vilu u kojoj je prije Drugog svjetskog rata živio osječki gradonačelnik Vjekoslav Hengl, gdje je Središnja knjižnica smještena i danas. Osim već spomenutog Ogranka
u Donjem Gradu, Knjižnica je 1971. otvorila Ogranak u Industrijskoj četvrti, 1980. u Retfali, a
1996. godine na Jugu II.
Do Domovinskog rata tri su godine značajne za razvoj Knjižnice: godina 1954., kada se otvara u sklopu Knjižnice zaseban Dječji odjel te se uspostavlja nova organizacijska struktura Knjižnice sa zasebnim posudbenim odjelima; godina 1975., kada osnivanjem Sveučilišta
u Osijeku Gradska knjižnica, kao jedan od osnivača, proširuje svoju djelatnost i preuzima
funkciju i zadatke središnje sveučilišne knjižnice te mijenja naziv u Gradska i sveučilišna
knjižnica Osijek; godina 1982., kada je osnovana Regionalna matična služba za potrebe
knjižnica Slavonije i Baranje, kao druga u Hrvatskoj.
Sredinom 1992. godine pristupilo se obnovi Knjižnice, kada je, u sklopu posjete predstavnika
Ministarstva inozemnih poslova Republike Austrije, dogovorena pomoć Republike Austrije
u obnovi, uređenju i opremanju Austrijske čitaonice, kao i otklanjanju dijela drugih šteta
nastalih tijekom ratnih razaranja koja su zadesila središnju zgradu Knjižnice. Austrijska je
čitaonica svečano otvorena 1996. godine, a Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek od tada
obavlja zadaću Središnje knjižnice Austrijanaca u Republici Hrvatskoj.
Ulazak u novo tisućljeće, osim pokretanja Bibliobusne službe u 2001. godini, obilježio je
početak rada Kluba za mlade 2003. godine, American Cornera Osijek, koji je, kao prvi u
Hrvatskoj, otvoren u svibnju 2005. godine, te Medioteke, “najmlađeg” odjela Knjižnice,
otvorenog 2006. godine. Od 2006. godine Gradska i sveučilišna knjižnica intenzivno radi
na poboljšanju uvjeta rada i kvaliteti usluga na svim odjelima. Tako u 2012. godini ogranci
Retfala i Industrijska četvrt počinju raditi cijeli dan. Iste godine Ogranak Industrijska četvrt
dobio je rampu za invalide, a 2013., godine rampa za invalide izgrađena je i u Ogranku
Retfala.
U 2013. godini klimatiziran je prvi kat Središnje knjižnice, a u 2014. prizemlje zgrade, čime
je korisnicima omogućen ugodniji rad i boravak u svim prostorima tijekom ljetnih mjeseci.
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U 2015. godini privremeno je zbog starosti i učestalih kvarova vozila ugašena bibliobusna
služba. U prosincu je staro dostavno službeno vozilo Knjižnice zamijenjeno novim.
Zbog velike potražnje za neknjižnom građom na vanjskim odjelima, zatvorena je Medioteka kao zaseban odjel, a građa je, vodeći računa o interesima korisnika, prebačena na sve
ogranke knjižnice. U dotadašnji prostor Medioteke, koji je sredstvima Američkog
veleposlanstva preuređen u suvremeni multimedijalni prostor, preseljen je American Corner
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.
Knjižnica je u postupku razdvajanja i osamostaljivanja navedenih funkcija do potpunog
fizičkog odvajanja na dvije zasebne ustanove: Gradsku knjižnicu kao javnu narodnu knjižnicu
općeznanstvenog tipa i Sveučilišnu knjižnicu na novoj lokaciji sveučilišnog kampusa.
Sukladno tome 14. srpnja je, svečano i uz prisustvo visokih gostiju, položen temeljni kamen
za izgradnju buduće zgrade nove Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra (SKIMCO).
Za potrebe Sveučilišne knjižnice, a sredstvima Sveučilišta J.J. Strossmayera nabavljen je novi
poslužitelj, SUN Sparc T4, koji je u prosincu odlukom Rektora Sveučilišta i Senata postao
trajno vlasništvo Knjižnice. Na novi poslužitelj spojene su baze podataka Građevinskog
fakulteta i Odjela za Kulturologiju u Skupni katalog GISKO.
U prosincu je pokrenuta suradnja sa Studentskim radiom UNIOS.

Novouređeni American Corner

KNJIŽNICA S DVOJNOM FUNKCIJOM
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:
središnja gradska narodna knjižnica Grada Osijeka i matična narodna knjižnica Osječkobaranjske županije (matična djelatnost za narodne i školske knjižnice Osječko-baranjske
županije);
matična sveučilišna knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(matična djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice u sastavu sveučilišta, matična
djelatnost, za svoje područje djelovanja, za samostalne općeznanstvene knjižnice i specijalne knjižnice te za knjižnice i za druge pravne i fizičke osobe čije su knjižne zbirke ili njihovi
dijelovi registrirani kao kulturno dobro)

OSNOVNI PODACI O KNJIŽNICI
Unutarnje ustrojstvo:
SLUŽBA NABAVE
SLUŽBA OBRADE odsjek kataložne obrade / odsjek sadržajne obrade
RAZVOJNA/ MATIČNA SLUŽBA

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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ODJEL ZA RAD S DJECOM I MLADIMA odsjek igraonice i igroteke/ odsjek klub za mlade
POSUDBENI ODJEL odsjek za odrasle / odsjek za djecu / odsjek medioteke / odsjek
knjigovežnice
ODJEL STUDIJSKE ČITAONICE odsjek zavičajne zbirke i ostalih zbirki / odsjek periodike /odsjek
međuknjižnične posudbe / odsjek za pretraživanje baza podataka/ odsjek reprografskih
usluga / odsjek Austrijske čitaonice/ odsjek American Corner
Posudbeni odjel Knjižnice – odsjek za odrasle i odsjek za djecu - djeluje na sljedećim
lokacijama:
Središnjica Gornji grad, Europska avenija 24, Ogranak Donji grad, Trg bana J. Jelačića 24 a,
Ogranak Retfala, Lj. Posavskog 30, Ogranak Industrijska četvrt, Vinkovačka 66 d, Ogranak
Jug II, Opatijska 26 f
Ogranci Knjižnice nisu podružnice u smislu Zakona o ustanovama.

IZGRADNJA ZBIRKI - NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE
Izgradnja zbirki Knjižnice i nabava nove građe odvijala se u 2015. godini u skladu s temeljnim
zadaćama Knjižnice u njezinoj dvojnoj misiji gradske, odnosno narodne i sveučilišne knjižnice:
1. Nabava knjiga, periodike i druge tiskane građe, kao i građe na drugim medijima (AV, CD,
CD-ROM i dr.) u skladu sa zahtjevima Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
s ciljem zadovoljavanja različitih informacijskih potreba korisnika Knjižnice – građana Grada
Osijeka i Osječko-baranjske županije, kao i drugih korisnika te pružanja drugih knjižničnih
usluga, provođenja mnogobrojnih programa i sadržaja narodnog karaktera Knjižnice u skladu
s njezinim mjestom i ulogom središnjeg informacijskog centra grada i županije;
2. Nabava građe i osiguravanje pristupa informacijama i knjižničnoj građi za potrebe
visokoškolske naobrazbe i znanstveno istraživačke djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
U odnosu na prethodnu 2014. godinu, prinovljeno je više naslova i primjeraka knjiga, a podaci o ukupnom broju prinovljenih knjiga ukazuju na to da je Knjižnica uspjela za svoje
zbirke nabaviti sve značajne naslove izdane u proteklom razdoblju. Planskom izgradnjom
zbirki Knjižnica je uspješno odgovorila zahtjevima, kako u odnosu na svoju gradsku funkciju,
tako i na sveučilišnu funkciju.
Knjižnična građa prinovljena je uobičajenim načinima nabave: kupnjom, darom i obveznim
primjerkom Republike Hrvatske.
Revizija i otpis
Vezano uz izgradnju i stručno sređivanje zbirki Knjižnice u 2015. godini provedena je revizija
Medioteke.
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STANJE ZBIRKI
Knjižnica raspolaže ukupnim knjižničnim zbirkama od (stanje 31.12.2015.):
516.946 knjiga
1.458 naslova tekuće periodike (225 naslova novina; 1.233 naslova časopisa)
4.240 primjerak DVD-a
9.721 primjeraka CD-a
1.272 CD ROM-a
310 igara i igračaka
43 zvučna uređaja / playaway
59 Blu-ray izdanja
55.085 primjeraka ostale građe (sitni tisak, zemljopisne karte, note i izložbeni katalozi)
Knjižnica posjeduje 99 e-knjiga (tookbook).
Posebne zbirke:

LEGATI

Zavičajna zbirka Grada Osijeka Mursiana
Zbirka knjiga s autografima
Spomenička zbirka
Zbirka starih i rijetkih knjiga
Legati (ostavštine)
Grafička zbirka
Zbirka Obvezni primjerak RH
Zbirka magistarskih radova i doktorskih
disertacija
Austrijska čitaonica
American Corner
Medioteka
Bibliotekarstvo - dokumentacija –
informacija

Zbirka Viktora D. Sonnenfelda
(filozofija, sociologija, povijest);
Zbirka Rudolfa F. Magjera
(književnost, grafike, fotografije);
Zbirka Miroslava Pollaka
(religija, društvene znanosti);
Zbirka Pavla M. Rakoša (književnost);
Zbirka Danice i Ante Pinterovića
(književnost, povijest,zemljopis);
Zbirka Vjekoslava i Matilde Hengl
(književnost, povijest umjetnosti, povijest);
Legat Huge Gottschalka.

Zbirka Viktora D. Sonnenfelda
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PODACI O PRINOVLJENOJ GRAĐI (UKUPNO)
Vrsta građe
Knjige
Ostala građa:
Novine
Časopisi
Note
Grafičke mape/Stare
razglednice/Karte
Gramofonske ploče
Izložbeni katalozi
CD
CD - ROM
DVD
Igračke
Sitni tisak

Ukupan broj naslova

Ukupan broj primjeraka

9.542

15.242

218
1.171
51
287

20.678
7.677
51
287

15
115
576
63
199
38
1.934

15
115
576
63
199
39
1.934

Podaci o prinovljenoj građi - ukupno
primjeraka
Obvezni primjerak RH
Svi nakladnici dužni su, besplatno, o svom trošku, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici u Zagrebu devet primjeraka građe. Zakonskim propisima osigurava se redovito i
potpuno dostavljanje obveznog primjerka građe. Temelj zakonskim propisima povijesna je i
kulturološka obveza hrvatskog naroda da očuva svoje kulturno naslijeđe. Zakon o knjižnicama
u odredbama o obveznom primjerku propisuje redovito, besplatno i ažurno dostavljanje
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devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih publikacija odnosno knjižne i neknjižne, audiovizualne i elektroničke građe. Knjižnica prima obvezni primjerak od 1961. godine. Obveznici
su dostavljanja nakladnici te proizvođači audiovizualnih i elektroničkih publikacija, dakle
pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode građu za javnost, bez obzira je li namijenjena
prodaji ili besplatnom raspačavanju.
Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija
Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija okuplja magistarske radove i doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i na drugim
sveučilištima u Republici Hrvatskoj i broji 3.281 jedinica građe. Primarna je zadaća Zbirke,
sustavno od 1975. godine, prikupljati, obrađivati, davati na korištenje te trajno pohranjivati
i čuvati magistarske radove i doktorske disertacije obranjene na matičnom sveučilištu –
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Zavičajna zbirka Mursiana
Zavičajna zbirka Mursiana okuplja knjižničnu građu od značaja za grad Osijek: građu
objavljenu u Osijeku (s posebnim naglaskom na građu izdanu do 1945. godine), građu čiji
su autori rođeni u Osijeku, jedno vrijeme živjeli ili su svojim radom doprinijeli njegovom
razvoju) te građu o Osijeku i Osječanima izdanu bilo gdje u svijetu. Zbirka broji 5.376 jedinica
knjižne građe.
Jedna od glavnih zadaća zavičajne zbirke je informativno-promidžbena uloga putem izložbi,
digitalizacije građe, raznih predavanja te izrada obavijesnih pomagala. Sukladno tome, tijekom 2015. godine posebno se radilo na izradi kataloga zavičajnih autora (dostupni su biografski podaci za preko 1.000 zavičajnih autora i poveznice na njihove publikacije u fondu),
kataloga zavičajne zbirke (oko 2.500 naslova iz fonda) te kataloga zavičajne periodike (143
naslova tiskane i elektroničke građe).
BDI zbirka
BDI zbirka (Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija), zbirka je knjižnične građe s područja
knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti, namijenjena knjižničarima, studentima
knjižničarstva i drugim stručnjacima s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, ali
i svim zainteresiranim korisnicima Knjižnice. U sklopu Zbirke, sustavno od 80-ih godina 20.
stoljeća, prikuplja se sva domaća stručna literatura s područja knjižničarstva i informacijskih
znanosti, najznačajnija djela s područja arhivistike i muzeologije te značajna literatura na
stranim jezicima, pretežno engleskom i njemačkom.
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STRUKTURA PO NAČINIMA NABAVE
Knjige
Kupovina
Obvezni primjerak RH
Dar:
Dar – fizičke osobe
Dar – pravne osobe
Magistarski i doktorski
radovi
Otkup Ministarstva kulture
RH
Dar za Austrijsku čitaonicu
Dar za American Corner
Dar Japanske vlade
Ukupno

Ukupan broj naslova

Ukupan broj primjeraka

2.660
4.203
2.679
961
235
195

8.189
4.203
2.850
1.020
347
195

1.113

1.113

138
26
11
9.542

138
26
11
15.242

Tijekom 2015. godine pribavljeno je 118 naslova lektire u 453 primjerka.
Za lektirnu građu utrošeno je 36.418,48 kn.
Note
Obvezni primjerak RH
Gramofonske ploče
Obvezni primjerak RH
Grafičke mape / Stare
razglednice / Karte
Dar fiz. osobe – razglednice
Obvezni primjerak RH
Otkup Ministarstva kulture
RH
Izložbeni katalozi
Obvezni primjerak RH

Ukupan broj naslova

Ukupan broj primjeraka

51

51

15

15

31
255
1

31
255
1

115

115

Tijekom 2015. godine pribavljeno je 39 igračaka na koje je utrošeno 10.673,08 kn.

Ilustracija: Otvorena knjiga
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CD
Kupovina
Obvezni primjerak RH
Dar – AČ
Dar – fizičke osobe
Ukupno
CD-ROM
Obvezni primjerak RH
Otkup – Ministarstvo kulture
Ukupno
DVD
Kupovina
Obvezni primjerak RH
Otkup Ministarstva kulture
Dar za Austrijsku čitaonicu
Dar za American Corner
Ukupno

Ukupan broj naslova
48

Ukupan broj primjeraka
Ukupno

Glazbeni

Govorni

48

42

6

413
11
104
576

413
11
105
577

62
1
63

62
1
63

174
16
1
7
1
199

Ukupno

Filmski

Glazbeni

174

163

11

16
1
7
1
199

Struktura po načinima nabave - CD, CDROM, DVD - Ukupan broj primjeraka
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Tijekom 2015. godine Gradska i sveučilišna knjižnica je, preko Službe nabave,
prikupljala darove fizičkih i pravnih osoba. Dio darovanih knjiga uvršten je u zbirke
Knjižnice, a prekobrojni primjerci proslijeđeni su pojedinim osnovnoškolskim i
srednjoškolskim knjižnicama, udruzi Slagalica za potrebe projekta „Kućica-knjižnica“,
te knjižnici HKD Napredak u Mostaru.
Knjižnica je i ove godine nastavila višegodišnju suradnju s Moto klubom “Kune”, sekcija
motociklista Udruge veterana i pripadnika 3. GBR “Kune”, koji već po četvrti put provode humanitarnu akciju “Djeca daruju djeci” kojom se prikupljala knjižnična građa za
potrebe Gradske knjižnice Vukovar.

Kupovina - Zastupljenost po vrstama Ukupan broj primjeraka

STRUKTURA NOVIH NASLOVA KUPLJENIH KNJIGA
Za odrasle
Znanstvena literatura
Strana beletristika
Domaća beletristika
Ukupno
Za djecu
Znanstvena literatura
Beletristika
Ukupno
12
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Ukupan broj naslova

Ukupan broj primjeraka

1.295
664
235
2.194

2.156
2.973
854
5.983

40
426
466

135
2.071
2.206
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu

Literatura za odrasle - Ukupan broj primjeraka

Literatura za djecu - Ukupan broj primjeraka
-

STRUKTURA NOVIH NASLOVA PERIODIKA
Novine
Kupovina
Obvezni primjerak RH
Dar
Dar – Austrijska čitaonica
Ukupno
Časopisi
Kupovina
Obvezni primjerak RH
Dar (pojedinac, ustanova)
Dar – Austrijska čitaonica
Dar - American Corner
Ukupno
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu

Ukupan broj naslova

Ukupan broj primjeraka

5
216
2
2
225

8.125
12.287
170
96
20.678

Ukupan broj naslova

Ukupan broj primjeraka

41
1.141
21
23
7
1.233

1.277
5.992
189
169
50
7.677
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
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OBRADA GRAĐE
Poslovi obrade uključuju tehničku obradu, inventarizaciju, katalogizaciju i rekatalogizaciju,
klasifikaciju i reklasifikaciju, predmetnu obradu, poslove holdinga, održavanje lokalne baze
Knjižnice i Skupnog kataloga Osječko-baranjske županije.
Provedena je potpuna tehnička i stručna obrada građe prinovljene kupnjom, darom i obveznim primjerkom: knjiga, audiovizualne građe (CD, ZK, DVD), elektroničke građe mjesno
dostupne i na mreži (CD-ROM i www) te grafika. Stare razglednice Osijeka su formalno i
stručno obrađene te digitalizirane. Nastavilo se s izgradnjom središnje baze podataka (GISKO
OPAC) i održavanjem internih kataloga.
Nastavljeno je s održavanjem holding baze Knjižnice za potrebe računalne posudbe.
Osim redovnih poslova obradbe vezanih uz prinovljenu građu naročita pozornost je
posvećena održavanju lokalne i skupne authority i bibliografske baze (GISKO OPAC i SKOBŽ
OPAC), ujednačavanju kataloške prakse u Knjižnici za sve vrste građe, analizi CROLIST programa s ciljem utvrđivanja zahtjeva za izmjenama i dopunama programa, upoznavanju s
građom na suvremenim medijima, kao i obradi građe na stranim jezicima pribavljenim
kupnjom ili darom.
Knjižnica je aktivno uključena u sustav kooperativne katalogizacije Udruge knjižnica
“Konzorcij CROLIST”.
Knjižnica je nastavila s aktivnostima na formiranju Skupnog kataloga Osječko-baranjske
županije.
Odjel obrade izrađuje Biltene prinova za svu vrstu građe, na svim medijima te HTML katalog
Zavičajne zbirke, DVD-a i CD-a.
Redovito i sustavno se brišu dupli, prazni i pogrešni identifikatori slogova.
U 2015. godini pojačano i sustavno se istraživao mrežni nakladnički prostor te se prikupljala i formalno i stručno obrađivala elektronička građa (mrežno dostupna i tookbook). Sve
ubrzanijim razvojem ICT-a i pojačanim interesom korisnika Knjižnica je sustavno prikupljala
elektroničku građu namijenjenu korištenju s udaljenih radnih mjesta. Elektroničke publikacije
pohranjene su u mrežnom katalogu Knjižnice te dostupne svim zainteresiranim građanima
preko mrežne stranice http://baza.gskos.hr/bib/115/. Nadalje, elektronička građa tookbook
nalazi se na radnim stranicma (iPad) u Studijskoj čitaonici te je mjesno dostupna korisnicima
za rad u Knjižnici http://baza.gskos.hr/bib/116/
Osim monografskih elektroničkih publikacija, Knjižnica je prikupila mrežno dostupnu
elektroničku građu periodičkih publikacija. Korisnicima je građa dostupna kroz mrežni katalog
Knjižnice.

GISKO: Odjel obrade građe
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TEHNIČKI OBRAĐENA I INVENTARIZIRANA GRAĐA ZAPRIMLJENA SVIM VIDOVIMA NABAVE
VRSTA GRAĐE
Knjige (kupovina, dar, OP)
Kupovina
Obvezni primjerak
Austrijska čitaonica
American Corner
Neknjižna građa
AV građa(kupovina, dar)
Elektronička građa (kupovina, dar)
NBM, CR (OPRH)
Grafike
Igračke (kupovina, dar)

UKUPAN BROJ PRIMJERAKA
16.065
11.099
4.424
137
69
1.175
349
6
711
40
69

Katalogizirano je 29.971 jedinica građe, a u sklopu sadržajne obrade
izrađeno je 11.844 predmetnica.
Katalogizacija:
Katalogizacija u mrežnom katalogu SKOBŽ/GISKO
Katalogizacija i preuzimanje u mrežnom katalogu SKHK
Katalogizacija u mrežnom katalogu SKHK
Preuzimanje zapisa iz SKHK
Ukupno

10.663
8.645
835
9.828
29.971

Sadržajna obrada
Sadržajna obrada SKOBŽ/GISKO
Sadržajna obrada SKHK
Ukupno

7.083
4.761
11.844

Preuzeti zapisi
Preuzeti zapisi iz skupnog kataloga SKOBŽ u GISKO
Preuzeti iz SRCA (SKHK) u SKOBŽ
Katalogizirani zapisi na serveru u SRCU(SKHK) od GISKO
katalogizatora (kooperativna katalogizacija)
Preuzeti zapisi iz skupnog u bazu Narodne knjižnice Čepin
Središnja nadbiskupijska i fakultetska knjižnica u Đakovu
Knjižnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Knjižnica Građevinskog fakulteta u Osijeku
Knjižnica Odjela za kulturologiju
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu

9.828
8.645
835
1.021
7.966
74
1.285
2.629
293
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
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STANJE CROLIST BAZE SKUPNOG KATALOGA KNJIŽNICA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015.
A zapisi (autorske odrednice):
Izrađeno u 2015.
Sveukupno u GISKO CROLIST bazi
B zapisi (kataložni zapisi)
Izrađeno u 2015.
Sveukupno u GISKO CROLIST bazi

7.083
188.853
10.320
104.086

Holding baza
Master zapisi
Copy zapisa

9.743
16.630

Odjel obrade proveo je edukaciju djelatnika Središnje nadbiskupijske i fakultetske
knjižnice u Đakovu i knjižnice Odjela za Kulturologiju za rad u sustavu CROLIST Modul
Katalogizacija i Modul Posudba.
ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE

GISKO: Popravak i zaštita knjižnične građe

U suradnji s Državnim arhivom u Osijeku restaurirani su, preuvezani i digitalizirani ratni
brojevi Glasa Slavonije (studeni 1991.), te popravljeno i preuvezano 88 jedinica građe.
U okviru zaštite knjižnične građe obavljali su se poslovi preventivne (zaštitne folije) i
kurativne (uvez i popravak) zaštite.
Prioritet u zaštiti imala je građa obveznog primjerka, prvenstveno novine, te građa
namijenjena posudbi izvan Knjižnice.
Radi zaštite od krađe knjižnica raspolaže dvama uređajima za fizičku zaštitu.
16
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KORISNICI I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE
Usluge knjižnice tijekom 2015. godine koristio je 12.931 korisnik. Tijekom 2015. godine korisnici Knjižnice pročitali su u čitaonicama 19.532 primjeraka časopisa i 42.479 primjeraka
novina. Broj korisnika u čitaonicama bio je 17.149.
Visina upisnine u 2015. godini iznosila je 80,00 kn za odrasle korisnike, 60,00 kn za djecu,
srednjoškolce, studente i umirovljenike te 100,00 za obiteljske korisnike. Osim upisa na razdoblje od godinu dana Knjižnica omogućuje upis i na kraće razdoblje – mjesec dana i jedan
dan. Tijekom akademske 2015. godine korisnici su se u nekoliko navrata mogli upisivati i po
sniženim cijenama

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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Struktura upisanih korisnika GISKO prema internoj klasifikaciji
VRSTA KORISNIKA
UPIS
OBNOVA
KV
2
8
NSS
5
21
SSS
283
1.310
VŠS
49
290
VSS
294
1.414
dr. sc.
5
52
mr. sc.
8
40
Predškolci
54
81
Učenici OŠ
237
570
Učenici SŠ
137
347
Studenti
515
935
Umirovljenici
104
638
Stariji od 65 godina
8
104
Udruge
1
Odjel Knjižnice
1
8
UKUPNO
1.703
5.818

UKUPNO
10
26
1.593
339
1.708
57
48
135
807
484
1.450
742
112
1
9
7.521

Tijekom 2015. godine u knjižnicu se upisalo 7.521 korisnika.

Struktura upisanih korisnika u 2015. prema
internoj klasifikaciji
18
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Broj upisanih korisnika u GISKO prema lokaciji
ODJEL
UPIS
PO Gornji grad
990
Odjel za rad s djecom
233
i mladima
Ogranak Donji grad
172
Ogranak Jug 2
86
Ogranak Retfala
118
Ogranak Ind. četvrt
104
UKUPNO
1.703

OBNOVA

UKUPNO
2.761
645

3.751
878

899
424
514
575
5.818

1.071
510
632
679
7.521

Broj upisanih korisnika prema lokaciji 2015.
Upisnina u Knjižnicu vrijedi godinu dana od dana upisa. Tijekom 2015. godine usluge Knjižnice
koristilo je 9.361 korisnika s važećim iskaznicama. Budući da obiteljsku iskaznicu koristi
najmanje dva člana obitelji, može se reći da stvarni broj korisnika Knjižnice iznosi 12.931 što
čini 12 % stanovništva grada Osijeka.
U strukturi korisnika i dalje prevladavaju individualni korisnici (62 %). Velik broj korisnika
odlučuje se za obiteljsku iskaznicu (38 %) zbog mogućnosti posudbe većeg broja jedinica
građe na različitim odjelima Knjižnice. Velik broj korisnika s obiteljskom iskaznicom (3.570)
ukazuje na daleko veći broj stvarnih korisnika Knjižnice od broja upisanih.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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Broj korisnika s važećom iskaznicom prema vrstama korisnika
skupni / obiteljski
individualni
Ukupno

3.570
5.791
11.844

Broj korisnika za 2015. s važećom iskaznicom
prema vrstama korisnika

Tijekom 2015. godine korisnici Knjižnice posudili su ili koristili u čitaoničkim prostorima
331.604 jedinica knjižnične građe što u odnosu na stvarni broj korisnika Knjižnice iznosi 26
jedinica knjižnične građe po korisniku.

POSUĐENO IZVAN KNJIŽNICE
KNJIGE
CD
DVD
CD-ROM
BRD
UKUPNO
POSUĐENO U ČITAONICAMA
KNJIGE
ČASOPISI
NOVINE (TISAK)
CD
DVD
BRD
UKUPNO
MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA
UKUPNO
20
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BROJ PRIMJERAKA
250.724
601
5.543
77
60
257.005
BROJ PRIMJERAKA
11.676
19.952
42.479
6
15
22
74.150
BROJ PRIMJERAKA
449
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu

Korištenje knjižnične građe
MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA
Građu koju ne posjeduje u vlastitim zbirkama, Knjižnica za potrebe svojih korisnika, putem
međuknjižnične posudbe može nabaviti iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i svijetu.
U 2015. godini obrađeno je ukupno 449 zahtjeva za međuknjižničnu posudbu. Iz Knjižnice je
zatraženo 408 jedinica građe, a drugim knjižnicama poslan je 41 zahtjev.
Na nacionalnoj razini Knjižnica je surađivala s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u
Zagrebu te drugim knjižnicama u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava.
Na međunarodnoj razini međuknjižnična posudba se odvijala u sklopu sustava Subito (SR
Njemačka).
OPREMA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE
Oprema za slijepe i slabovidne obuhvaća: osobno računalo s programom J.A.W.S. ( Job Access
With Speech) - program koji omogućava čitanje teksta sa zaslona računala u
Windows operativnom sustavu, a prilagođen je za hrvatski jezik; Magnifier - program za
uvećanje sadržaja na zaslonu računala; Plextalk – CD player za zvučne knjige na CDima; Magni Link Zip – elektronično autofokusno vizualno pomagalo koje se sastoji od 17“
zaslona, kamere i površine za čitanje; a služi za povećanje klasično tiskane građe, omogućava
prilagođavanje kontrasta jasnoće i oštrine prikaza te sadrži višebojni način korištenja.
Sva oprema za slijepe i slabovidne nalazi se u ogranku Knjižnice u Donjem gradu.
Slijepi i slabovidni korisnici mogu posuditi izvan Knjižnice zvučne knjige koje su dostupne na
posudbenom odjelu Gornji grad.

Dana 22. prosinca 2015. povodom desete obljetnice djelovanja, Športski
klub osoba s invaliditetom „Dlan“ dodijelio je „Zlatnu povelju“ Gradskoj
i sveučilišnoj knjižnici za humanitarnu potporu i socijalizaciju osoba s
invaliditetom.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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FOTOKOPIRANJE I DRUGE REPROGRAFSKE USLUGE
Knjižnica pruža usluge fotokopiranja svoje građe prema zahtjevu korisnika. Usluge
fotokopiranja obavljaju se u skladu s propisima o zaštiti autorskih prava. U 2015. ukupno je
zaprimljeno 1.770 zahtjeva i izrađeno 30.507 kopija.

INFORMATIVNO - REFERALNA DJELATNOST
Pružanje informacijskih usluga najznačajnija je aktivnost korisničkih službi. Informacijski
su zahtjevi korisnika različiti i pokrivaju sva područja interesa, kako u odnosu na korisnike
gradske, tako i korisnike sveučilišne djelatnosti Knjižnice. Analiza informacijskih upita pokazuje da korisnici od knjižničnog osoblja najčešće traže pomoć u tematskim pretraživanjima.
U 2015. godini korisnicima je pružen velik broj stručnih (faktografskih, bibliografskih i drugih)
informacija s različitih područja te priređena literatura za 2.110 stručnih tema, seminarskih i
diplomskih radova.
Informativno-referalnu djelatnost obavljali su diplomirani knjižničari, informatori specijalizirani za određena stručna područja prirodnih, primijenjenih i društvenih znanosti te
informatori pedagozi. Pretraživanje navedenih baza, kao i vlastite bibliografske baze (OPAC)
prema zahtjevima korisnika, obavljali su diplomirani knjižničari informatori. Korisnicima je za
samostalno pretraživanje osigurano 6 radnih mjesta (PC radnih stanica) u sklopu Studijske
čitaonice, 3 radna mjesta u American Corneru, 3 radna mjesta u Ogranku Donji grad, 2 radna
mjesto u Ogranku Industrijska četvrt, 2 radna mjesta u Ogranku Retfala i jedno radno mjesto
u Ogranku Jug 2.
Korisnicima su na raspolaganju i 3 tableta (2 u American Corneru i 1 u Studijskoj čitaonici).
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Referati, seminari, diplomski radovi …
http://www.gskos.unios.hr/referati/
„Referati, seminari, diplomski radovi, …“ je online informacijska usluga tematskog
pretraživanja izvora informacija, prvenstveno zbirki knjižnične građe Knjižnice, ali i kataloga
drugih knjižnica, interneta, baza podataka.
U 2015. godini odgovoreno je na 1.698 upita korisnika. Arhiva odgovora, strukturiranih prema Univerzalnoj decimalnoj klasiﬁkaciji, na dan 31. prosinca 2015. sadrži 7.980 odgovora.
Svi odgovori, prije uvrštavanja u arhivu, prolaze redakciju i u arhivi se nalaze najrelevantniji
odgovori koji postaju dostupni svima preko mrežne stranice Knjižnice.
Uslugu su najčešće koristili studenti (oko 65%) za izradu seminarskih (oko 58%), završnih
(14%) i diplomskih (20%) radova. Preko 80% korisnika zadovoljno je pruženom uslugom,
a njih 40% koristilo je uslugu više puta.
Upite najčešće postavljaju studenti osječkog Sveučilišta, ali velik broj upita postavljaju studenti ostalih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta te studenti iz Bosne i Hercegovine.
Stručni djelatnici Knjižnice uključeni su i u projekt narodnih knjižnica u RH »Pitajte knjižničare«
i u navedenom razdoblju odgovorili su na 481 pitanje.
Na upite pristigle na adresu gisko@gskos.hr (u 2015. odgovoreno je na 138 upita) te kroz
usluge »Referati, seminari, diplomski radovi, ...« i »Pitajte knjižničare« odgovori se daju i
korisnicima koji nisu izravno članovi Knjižnice.
Uslugom „Referati, seminari, diplomski radovi, …“ u 2015. godini odgovor je dobilo 511 korisnika (30 %) koji nisu članovi Knjižnice.

Ljiljana Krpeljević i Marijana
Špoljarić Kizivat predstavile
su uslugu na 10. savjetovanju
za narodne knjižnice u RH u
Tuheljskim Toplicama.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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BAZE PODATAKA
Pristup bazama podataka u Knjižnici osiguran je preko Portala elektroničkih izvora za
hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Preko ovoga Portala osiguran je mrežni pristup
komercijalnim bazama podataka, kao i onima u slobodnom pristupu, za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice Republike Hrvatske (istraživače, nastavnike i studente). Pri
izboru baza podataka nastoji se osigurati pristup najvažnijim bazama iz pojedinog znanstvenog područja (iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti,
biomedicine i zdravstva).
Uz redovan pristup bazama podataka dostupnim preko Portala elektroničkih izvora za
hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, tijekom 2015. godine korisnici Knjižnice su u
više navrata imali mogućnost pretraživanja i probnoga pristupa drugim bazama podataka.
Osiguran je besplatan probni pristup stranim bazama podataka: bazi CAB Abstracts, bazi
ProQuest, bazi Taylor & Francis (slobodan pristup znanstvenim člancima o Hrvatskoj ili
hrvatskih autora), bazi BioOne, bazi Taylor and Francis Online Library, izboru članaka iz
časopisa Journal of research on technology in education i Journal of digital learning in teacher
education (zbirka elektroničkih časopisa Taylor & Francis), bazi IOPscience extra, bazi eKnjige
Palgrave Connect, Oxford Biblical Studies Online i Cambridge Companions Online te zbirkama
znanstvenih časopisa u izdanju tvrtki Nature Publishing Group i Palgrave Macmillan.

INFORMATIZACIJA
U 2015. godini izvršena je djelomična zamjena zastarjelih radnih stanica, telefonskih aparata,
nekoliko baterija na UPS uređajima te je zamijenjeno 2 diska i napajanje na poslužitelju
baza.
Kupljeno je 6 računala, 1 prijenosno računalo, 2 laserska i 1 multifunkcijski printer te jedan
printer za izradu korisničkih iskaznica.
Nadograđena je i proširena strujna i mrežna infrastruktura u American Corneru. Na vanjskom
odjelu u Retfali, zamijenjene su sve tri dotrajale razvodne ploče i jedna domino ploča te su
iscrtane nove strujne sheme za odjel Retfala i American Corner. Riješeni su i drugi nedostatci
strujnih instalacija u Retfali i na drugim odjelima knjižnice.
U 2015. godini, u skupni katalog knjižnica Osječko-baranjske županije spojene su dvije
visokoškolske knjižnice. U siječnju spojena je knjižnica Građevinskog fakulteta, a u prosincu knjižnica Odjela za Kulturologiju Sveučilišta u Osijeku. Napravljena je baza parametara
i kreirani su online katalozi za novospojene knjižnice koji se nalaze na poslužitelju Gradske i
sveučilišne knjižnice Osijek.
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera je kupilo za potrebe Gradske i sveučilišne knjižnice
Osijek novi poslužitelj: SPARC T4-1 sa SUN Solaris 11 operativnim sustavom na koji su
prebačene baze Skupnog kataloga knjižnica Županije, baze Fakultetskih knjižnica i baze
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Poslužitelj je započeo s radom u kolovozu 2015.
godine.
U suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku radilo se na uspostavi projekta Članska iskaznica, a knjižnici Filozofskog fakulteta pružena je pomoć u uspostavi modula Posudba.
Tijekom cijele godine, za potrebe Sveučilišta, osiguravana je tehnička podršku za probne
pristupe Bazama podataka.
Knjižnični program CROLIST, koji je instaliran na novi poslužitelj, nadograđen je na OPAC
treće generacije Vero koji poboljšava pretraživanje u realnom vremenu, a instaliran je nad
bazom Skupnog kataloga knjižnica Osječko-baranjske županije.
Započela je priprema virtualiziranog poslužitelja za spajanje Pravnog fakulteta u skupni
katalog knjižnica Osječko-baranjske županije i prebacivanje baza podataka s poslužitelja
fakulteta u Container na novom poslužitelju baza. Pripremljeni su i dodatni Containeri za
buduća proširenja.
Napravljene su predradnje za uspostavu Repozitorija Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.
Nadograđena je online informacijsko-referalna usluga „Referati, seminari, dipl. radovi, …“.
Osmišljen je i uspostavljen online sustav Evidencije korisnika u Studijskoj čitaonici.
Napravljen je i novi sustav za evidenciju zavičajnika na dodatnom virtualnom poslužitelju.
Nadograđena je bežična mreža GISKO.
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Redovito certificiranje matičnih ustanova završili smo s izvrsnom usklađenošću, što znači
kako smo zadovoljili sve obavezne i preporučene norme. Službeni rezultati certificiranja
matičnih ustanova za 2015. godinu dostupni su na web-stranicama na adresi:
http://www.aaiedu.hr/certificiranje/rezultati2015/
Američko veleposlanstvo je doniralo sredstva od kojih smo kupili slijedeću opremu: Pametnu ploču s projektorom: Interaktivni komplet Smart 100, 3D printer Ultimaker Original plus
s materijalom za ispis, 3 osobna računala, 1 prijenosno računalo, 1 multifunkcijski printer s
tonerima, 3 bežične pristupne točke, bežični mikrofon s podnim i stolnim stalkom, kameru
za računalo, vanjski disk, 5 switcheva i IP telefon.
U suradnji s CARNetom svaka 3 mjeseca radi se Provjera ranjivosti za mrežu GISKO, a
surađujemo i na projektu.“Sigurnih pet za sigurniji NET“ čiji je cilj povećanje sigurnosti djece
na internetu.
Nadograđen je Vatrozid, čime povećana sigurnost mreže GISKO.
Nastavljen je rad na digitalnoj zbirci Web arhiv GISKO. Web arhiv Gradske i sveučilišne knjižnice
Osijek je zbirka odabranih sadržaja preuzetih s interneta i pohranjenih na računalnom
poslužitelju Knjižnice. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s interneta
kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko URL-a,
naslova, autorskih odrednica, UDK oznaka, ISBN-a i predmetnih područja.
Započelo se s izradom nove web stranice GISKO u programu Wordpress za koji smo kupili
plugine i temu.
U svrhu informatičkog opismenjavanja korisnika, djelatnici Službe za informatičku potporu
održali su nekoliko radionica na iPad-ima o čitanju e-knjiga, radionice za djecu u Noći knjige
i Mjesecu hrvatske knjige.
Digitalna knjižnica
Digitalna knjižnica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek sadrži vrijednu i rijetku građu našega
kraja, pohranjenu u zbirkama i odjelima Knjižnice. Time su riješeni problemi nedovoljne
dostupnosti građe, zaštite (kontroliranog pristupa različitim izvorima sadržaja) te problem
interaktivnog rada korisnika, grupa znanstvenika i svih zainteresiranih na dokumentima i
zbirkama, bez obzira na lokaciju u svijetu.
Digitalizirana građa je podijeljena u nekoliko cjelina čiji se sadržaji redovito dopunjavaju:
• Zavičajna periodika
• Zavičajne monografije
• Razglednice grada Osijeka
• Katalozi
• Grafike
Na 5. festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata (Zagreb, 20. i 21. 4. 2015.) održana je
prezentacija prošlogodišnjega projekta digitalizacije u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek
s posterskim izlaganjem Digitalna književna baština Rudolfa F. Magjera.
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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U 2015. godini posebno se izdavajaju dva projekta:
Drava i Osijek kroz stoljeća : digitalizacija Graﬁčke zbirke GISKO
Digitalizacija graﬁčke zbirke GISKO s temom Drava i Osijek kroz stoljeća, projekt pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture 2015., obuhvaća razglednice, zemljopisne karte i fotograﬁje pohranjene u fondu Knjižnice. Autentična zbirka predstavlja dragocjen izvor vizualnoga
identiteta Osijeka, svjedok je njegova urbanističkoga i povijesnoga razvoja i podsjetnik na
kulturni identitet grada. Graﬁčka zbirka, točnije razglednice staroga Osijeka, po prvi su puta
predstavljene korisnicima i javnosti 2011. godine te je manji dio zbirke već bio dostupan u
digitalnoj knjižnici GISKO. Fotograﬁje i karte s motivima stare Drave i Osijeka nastavak su
toga projekta u koji se krenulo zbog povećane potražnje i zanimanja korisnika upravo za tu
vrstu građe i tematike.
Drava i Osijek

kroz stoljeća:
digitalizacija Grafičke zbirke
GISKO

Digitalizacija Glasa Slavonije iz studenog 1991. godine
Zahvaljujući potpisanom sporazumu o suradnji između Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
te Državnoga arhiva u Osijeku digitalizirana je novinska arhivska građa ratnih brojeva Glasa
Slavonije objavljenih u studenom 1991. godine. Iznimno veliki interes korisnika posljednjih
godina za novinska izdanja Glasa Slavonije tijekom Domovinskoga rata potaknuo je vodstvo dviju ustanova na ostvarenje digitalizacije najtraženijih brojeva tiskanih u studenom, a
ovakva prva suradnja značajnija je to više jer su dosadašnja uvezana izdanja dnevnih novina
od prekomjernoga korištenja bila oštećena i uništena. O ratnim primjercima Glasa Slavonije
s pravom se može reći da su kronika vremena i događanja, ali i pokretna zavičajna kulturna
baština.

Digitalizirani Glas Slavonije
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KULTURNO-PROMOTIVNA DJELATNOST
U okviru kulturno promotivne djelatnosti za odrasle korisnike Knjižnice ostvarene su: 23
velike izložbe knjižnične i druge građe te mnoštvo manjih prigodnih, 12 književnih susreta,
22 predavanja, 6 radionica te 15 ostalih aktivnosti: obilježavanje obljetnica, projekcija filmova, tečajeva, itd.
Obilježene su sve značajne obljetnice hrvatske i svjetske povijesti, kulture i umjetnosti.
Kulturnim programima Knjižnica je nastojala promovirati sve oblike i mogućnosti svoje
djelatnosti cjelokupnom građanstvu Osijeka i regije s ciljem oživljavanja kulturnih zbivanja
u gradu. U vrijeme 5. dana austrijske kulture, uz ostale ustanove kulture, nizom aktivnosti
sudjelovala je i Austrijska čitaonica Knjižnice.
Posebna pozornost posvećena je obilježavanju Međunarodnog dana materinskog jezika (21.
veljače), Dana dječje knjige (2. travnja), Noći knjige (23. travnja), Mjeseca hrvatske knjige
2015. god. (od 15. listopada do 15. studenoga), Dana grada Osijeka (2. prosinca) te svih
drugih značajnijih datuma.
Uz većinu aktivnosti tiskani su: plakati, pozivnice, katalozi, straničnici i drugi popratni
materijali.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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IZLOŽBE:
Siječanj
Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan

Listopad
Studeni
Prosinac

Mala galerija GISKO: Izložba radova Esada Keže
Mala galerija GISKO: izložba radova Doris Despot „Osvrt na prošlu
akademsku godinu“
Izložba: „O materinskome jeziku“
Izložba: „Martin Luther King Day“
Izložba: „Neodoljiva Hrvatska“
9. godišnja izložba slika Društva Waldinger
Mala galerija GISKO: izložba slika Mirjane Grbeša „Priroda u mojim
bojama“
Mala galerija GISKO: izložba radova Nataše Kovač, Aleksandre
Kovač Berdi i Miroslava Berdija
Izložba plakata studenata Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku „Europska avenija kb. 10-24“
Izložba: "Poplavljena Cvelferija 17. 05. 2014."
Prigodna izložba povodom 20. rođendana Austrijske čitaonice
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Mala galerija GISKO : Izložba radova Nere Kovčalija i Katice Paić
Izložba slika Josipe Mudnić
Izložba fotografija Diane Kresh „Vital Signs“
Romani koje rado „gledamo“: izložba građe iz fundusa GISKO
Mala galerija GISKO: izložba radova Ane Banja
Mala galerija GISKO: izložba radova Marije Švitek
Izložba najboljih eseja i najboljih fotografija na temu
„Održivi gradovi“
Izložba fotografija Filipa Kosa
Foto izložba „Hrvatska očima mađarskih autora“
Izložba: „Turizam na području Osječko-baranjske županije“
Izložba: "Od gojzerice do dinderlice – austrijacizmi i germanizmi u
hrvatskome jeziku"
Izložba: „Tiha noć, sveta noć“

Izložba fotografija Filipa Kosa
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KNJIŽEVNI SUSRETI:
Siječanj
Ožujak

Travanj

Svibanj
Lipanj
Rujan

Listopad

Predstavljanje knjige Maje Urban „Urbane od A do Ž“
Predstavljanje knjige Veljka Đorđevića "Ludolog među
umjetnicima"
Predstavljanje knjige Codyija Browna „Chasing a Croatian girl : a
survivor's tale“
Glumačko-književna večer sa Sandrom Lončarić Tankosić, Mirom
Perić Kraljik i Ivicom Lučićem
Predstavljanje poezije na njemačkom i hrvatskom jeziku: Elfriede
Gerstl, Rose Auslaender, Erich Fried, Peter Paul Wiplinger
Predstavljanje knjige Daniela Rafaelića „Kinematografija u NDH“
Glumačko-književna večer s Mirom Perić Kraljik
Predstavljanje knjige Nade Vukašinović „Slučajno“
Predstavljanje knjige Tanje Belobrajdić „Crni kaput“
Književni susret i predstavljanje knjige kratkih priča Vladimira
Jakopanca „Omorina“
Književna karavana (Damir Karakaš, Kristian Novak, Ivana ŠojatKuči i Neven Ušumović te Clemens Meyer i Anna Baar)
Predstavljanje knjige Borisa Bosančića "U zemlji plavog noja"

Predstavljanje knjige Borisa Bosančića “U zemlji plavog noja”

Predstavljanje knjige Daniela Rafaelića
“Kinematografija u NDH“

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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PREDAVANJA:
Siječanj
Veljača

Ožujak
Travanj

Svibanj

Lipanj
Listopad

Studeni

„Priroda uma i unutarnji mir“ (Budistički centar Kailash)
Peter Krawczel „Martin Luther King“
Peter Krawczel „Black History Month“
Christian M. Wright „Meet the American Diplomat“
Predstavljanje programa „Summer, work and travel in the U.S.“
Peter Krawczel „G. Washington's birthday – President's Day“
Kia Sosa „Something about me and America“
„Sretan um, sretan život" (Budistički centar Kailash)
Kia Sosa „Women history month“
Grgur Marko Ivanković „Priče iz staroga Osijeka“
Marlen Nice „US education system“
Kia Sosa „Holocaust Remembrance Day“
Sandra Dobrić „Education USA advising“
BHV Education – aktualni obrazovni programi
Siniša Petković „20 godina Austrijske čitaonice Gradske i
sveučilišne knjižnice Osijek“
Kia Sosa „Study in the US“
Beatrix Oszkó „Spomenička baština našeg jezika“
Judit Borsy „Utjecaj Prvog svjetskog rata na život rimokatoličkih
župa u Baranji“
Ivica Kelam „GMO kao bioetički problem“
Predstavljanje programa „Summer, work and travel in the U.S.“
Siniša Bjedov „Klub hrvatskih književnika i umjetnika Osijek“ i
predstavljanje biste Rudolfa Franjina Magjera (predstavljač: Grgur
Marko Ivanković)
Lindsey Houchin „Thanksgiving day“

Grgur Marko Ivanković
„Priče iz staroga Osijeka“
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RADIONICE:
Travanj

Travanj - Svibanj
Rujan
Listopad
Studeni - Prosinac

Radionica jazza „Jazz with US“ (voditeljica: Lela Kaplowitz)
Plesna radionica „Humphrey –Limon moderne plesne
tehnike“ (voditeljica: Nicole Speletic)
"Mala škola gitare za početnike" (voditelj: Branimir Dukić)
Radionica „Permakultura u gradovima“ (voditeljica: Ljiljanka
Mitoš Svoboda)
Interaktivna kreativna radionica i predavanje o mobilnosti u
Europi (PRONI Centar za socijalno podučavanje / Regionalni
informativni centar za mlade Osijek)
Radionice kreativnog pisanja (voditeljica: Lindsey Houchin)

Proglašenje Najčitateljice u 2014.

Proglašenje “čitateljske nade”

Plesna radionica

Predstava studenata UAOS-a
“Niko kao ja”

OSTALO:
Veljača

Travanj

Proglašenje Najčitatelja Posudbenog odjela za odrasle u 2014.
„Festival jezika“ svečana završnica obilježavanja Međunarodnoga
dana materinskog jezika
Proglašenje Najčitatelja Odjela za rad s djecom i mladima u 2014.
Dramsko-recitatorski nastupi učenika srednjih škola Osijeka i
Našica „Gostujemo u knjižnici“
„Niko kao ja“ predstava studenata 2. godine preddiplomskog
studija Glume i lutkarstva Umjetničke akademije u Osijeku
(mentor: doc. art. Hrvoje Seršić)

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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PEDAGOŠKO-ANIMATORSKE AKTIVNOSTI S DJECOM I MLADIMA
Na Odjelu za rad s djecom i mladima svakodnevno se provode različite aktivnosti namijenjene djeci do 15 godina života. Osim svakodnevnih aktivnosti organiziraju se i prigodne
akcije i manifestacije, najčešće vezane uz obilježavanje značajnih datuma.
Cilj je ovih programa koji se provode kroz čitav niz djeci zanimljivih aktivnosti poticanje
ljubavi prema knjizi i čitanju te zadovoljavanje potreba i prava djece i mladih na
informaciju, učenje, kulturu, zabavu i osobni razvoj.
IGRAONICA:
Posebno osmišljen program namijenjen djeci predškolske dobi u prostoru Knjižnice u
kojem se djeca uz nazočnost stručne osobe igraju i druže. Za organizirani posjet vrtića i
sudjelovanje u radu Igraonice potrebno je prethodno se najaviti i rezervirati termin.
Osnova rada u Igraonici je igra obogaćena raznim aktivnostima. U Igraonici djeca mogu u
dogovoru s knjižničarkama izabrati igračke, listati i razgledavati slikovnice, slušati, prepričavati
ili izmišljati priče i pjesme. Za djecu se, uz ove, organiziraju i različite kreativne aktivnosti
(dramske, likovne, glazbene, plesne , druženje s kućnim ljubimcima i druge). U rad Igraonice
mogu se uključiti roditelji ili drugi odrasli koji djecu dovode u Igraonicu.
Za djecu koja pohađaju udaljene vrtiće ili se nalaze na liječenju na odjelu Pedijatrije KBO
organiziraju se posjete pod nazivom „ Igraonica u torbi“

Igraonica

DAN ZA IGRU
Uz nadzor i sudjelovanje roditelja ili drugih pratitelja djeca se igraju bez posebnih
organiziranih sadržaja ili vodstva stručne osobe. Pritom su im na raspolaganju igračke i
slikovnice primjerene njihovoj dobi koje im pripremaju knjižničari.
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PRSTIĆI PRIČAJU - IGRAONICA ZA BEBE
Program namijenjen bebama i djeci do 3 godine života. Roditelji ili drugi odrasli, koji djecu
vode u Igraonicu, obvezno su nazočni u vrijeme igre. Program ove igraonice organizira i vodi
stručna osoba.
održan je 31 susret s 324 bebe i njihovim roditeljima
PRIČAONICA
Program je namijenjen djeci predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Održava se u najavljenom
i prethodno dogovorenom terminu pod vodstvom stručne osobe. Cilj je programa poticanje
čitanja i razvijanje ljubavi prema knjizi. Pričaonica uključuje aktivnosti poput čitanja i pričanja
priča, igre, crtanja, pjevanja i dramatizacije priča, biblioterapije-ljekovite priče, čitateljskog
izazova, literarnih radionica, natjecanja u glasnom čitanju, obradi lektire na drugačiji način, a
održavaju se i na mađarskom, njemačkom i engleskom jeziku.
RADIONICE: (glazbene, likovne, dramske, glumačke, istraživačke, edukativne)
Program je namijenjen predškolskoj i školskoj djeci, a cilj je poticati na kreativno izražavanje
uz usvajanje određenih znanja i vještina. Radionice vodi stručno osoblje knjižnice ili vanjski
suradnici i gosti.

Pričaonica

Kreativna radionica

EDUKATIVNI POSJETI
Uključuje aktivnosti s unaprijed dogovorenim grupama djece osnovnih škola, srednjih škola,
studenata, učenika Mađarskog kulturnog centra, Centra „Ivan Štark“, Dječjeg doma „Klasje“
i drugih. Cilj je ovih posjeta približavanje knjige i knjižnice te upoznavanje djece i mladih s
Odjelom za rad s djecom i mladima.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA, BLAGDANA I OBIČAJA
Izložbe, susreti, radionice i slične aktivnosti posvećene obilježavanju važnih datuma,
blagdana i običaja koji se provode povremeno i prigodno kroz različite aktivnosti. Neke od
njih su: Maskenbal, Uskrs-Potraga za bijelim zecom, Andersenov rođendan, Mjesec knjige,
Noć knjige, Međunarodni dan materinjeg jezika i mnoge druge.
SUSRETI S KNJIŽEVNICIMA, ILUSTRATORIMA I DRUGIM JAVNIM OSOBAMA
Odjel za rad s djecom i mladima i tijekom 2015. godine organizirao je čitav niz susreta s
poznatim piscima za djecu i mlade, s ciljem približavanja knjige i knjižnice djeci i mladima i
poticanja ljubavi prema knjizi i pisanoj riječi. Ukupno je održano 5 književnih susreta, kojima
je prisustvovalo 259 učenika osnovnih škola.
Posjetili su nas: Ivica Lučić, Ivana Kranželić, Ivana Šojat, Vera Zemunić, Dražen Jerabek i
Dubravka Pađen Farkaš
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana dječje knjige i rođendana H. C. Andersena 7.
travnja 2015. godine Odjel za rad s djecom i mladima ugostio je poznatog „Jutromlata“, Ivicu
Lučića i tom prigodom svečano je otvorena izložba lutaka „Priča u 3d“

Izložba lutaka „Priča u 3d“

Ivica Lučić Jutromlat

IZLOŽBE
U prostoru odjela postavljaju se tematske ili prigodne izložbe knjižnične građe, umjetničkih
ilustracija, dječjih radova.
Osim na matičnom odjelu aktivnosti se provode i u područnim odjelima knjižnice.
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Pedagoško-animatorske aktivnosti s djecom i mladima
GORNJI GRAD
AKTIVNOSTI:

BROJ SUSRETA

OGRANCI

BROJ DJECE BROJ SUSRETA

BROJ DJECE

Igraonica/ Posjeti dječjih
vrtića

68

614

6

368

Dan za igru

48

539

-

-

Radionice

157

1.720

-

-

Pričaonice

196

1.592

17

449

31

324

-

-

Susreti s književnicima
Festival jezika

5
1

259
300

-

-

Potraga za bijelim zecom

1

50

-

-

Maskenbal

1

50

-

-

Najčitatelj

1

42

-

-

Slušaonica HRT-a

1

34

-

-

Online čitateljski klub
Osijek - Subotica
Edukativni posjeti:

1

16

Broj posjeta

Posjetitelji

Broj posjeta

Posjetitelji

32

1.047

8

165

Studenti

3

49

-

-

Mađarski kulturni centar
Dječji dom „Klasje“
Centar „Ivan Štark“

4
2
4

96
30
55

-

-

565

7.065

31

763

Prstići pričaju

Osnovne škole

UKUPNO:

Sovko volontira

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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SURADNJA S DRUŠTVOM NAŠA DJECA OSIJEK
Dugogodišnja suradnja s Društvom Naša djeca grada Osijeka nastavila se obilježavanjem
Dječjeg tjedna kreativnim radionicama pod nazivom „Ljubav djeci prije svega“ u tjednu od
5. do 11. listopada 2015. godine u Igraonici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te
organiziranjem „Igraonice u torbi“ s posjetom i pričom djeci pacijentima Odjela Pedijatrije
KBC Osijek.
SURADNJA ODJELOM PREVENCIJE PU OSJEČKO BARANJSKE
Ove godine nastavljena je i aktivna suradnja s Odjelom prevencije Policijske uprave
Osječko-baranjske županije i to kroz čitav niz edukacijskih radionica koje su privukle veliki
broj sudionika. Radionica pod nazivom „Poštujte naše znakove“ održana je 30. kolovoza
2015. u prostoru Igraonice.
SURADNJA S KINEMATOGRAFIMA OSIJEK
Igraonica “Mali princ” (kreativna radionica za djecu od 6 do 10 godina) održana je 7. studenoga 2015. godine u suradnji s Francuskom alijansom Osijek i Kinematografima Osijek.
Knjižnica u ponudi ima priču, kreativni izraz i mogućnost posudbe, a Kinematografi prvu animiranu verziju klasika svjetske književnosti, knjige Mali princ, Antoinea de-Saint Exuperija.
Sve ono što ste željeli saznati o poznatom francuskom autoru kao i o mogućnosti učenja
francuske kulture i jezika ponudili su volonteri Francuske alijanse Osijek.

Igraonica “Mali princ”
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IZDVAJAMO
Najčitatelji Knjižnice u 2014. godini
Godine 2011., a za 2010. godinu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek prvi put bira najčitatelja
u kategoriji odraslih. Pri odabiru se ne uzimaju u obzir samo statistički podaci o posudbi, već
i neki drugi: dugogodišnje članstvo u knjižnici, korištenje ostalih usluga Knjižnice, vraćanje
posuđenih knjiga na vrijeme i drugo. Odabran može biti svaki član knjižnice koji je upisan
na posudbenim odjelima za odrasle. Za pobjednika su predviđene prigodne nagrade koje se
uručuju na svečanosti proglašenja vezane uz proslavu rođendana Knjižnice, 8. veljače. Za
2014. godinu odrasli „najčitateljica“ bila je gospođa Zlatica Zaradić.
Najčitatelji Odjela za rad s djecom i mladima proglašeni su 7. travnja 2015. godine. Najčitatelj
se bira u tri različite kategorije i za 2014. godinu to su: čitateljska nada – Luka Kurbalija (5
god.), mlađi najčitatelj – Helena Dobrović (11 god.) i stariji najčitatelj – Lucija Geiner (14 god.)
Festival znanosti
Eko radionicom „Pozdrav Suncu“, održanom 21. travnja 2015., Odjel za rad s djecom i mladima
u suradnji s Odjelom za kulturologiju uključio se u program 13. festivala znanosti.

Eko radionica “Pozdrav Suncu”

Noć knjige 2015.
“Noć knjige 2015.” održana je od 23. do 24. travnja 2015., u gradovima širom Hrvatske, u
knjižarama i knjižnicama (i ostalim prostorima namijenjenim za promociju knjige) u kojima
se odvijao raznovrstan i širokoj publici zanimljiv program, koji je trajao od 18.00 do 01.00 sat
iza ponoći.
Tijekom „Noći knjige 2015.“ u Knjižnici su se odvijali raznovrsni i širokoj publici zanimljivi programi, koji su trajali od 18.00 do 23.00 sata.
Mogla se pogledati izložba plakata studenata Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku „Europska avenija kb. 10-24“ i predstava „Niko kao ja“ koju su pripremili studenti 2. godine preddiplomskog studija Glume i lutkarstva Umjetničke akademije u
Osijeku pod mentorstvom Hrvoja Seršića.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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Noć knjige 2015.

Sovko volontira
Odjel za rad s djecom i mladima sa svojim volonterima uključio se u manifestaciju
„Hrvatska volontira“. Peta po redu manifestacija Hrvatska volontira održala se od 18. do 23.
svibnja 2015. godine. U suradnji s Domom zdravlja Osijek organizirano je čitanje za najmlađe
u zdravstvenoj stanici “Jug 2”, gdje djeluje grupa za potporu dojenju “Krijesnica“ te su se djeci
(2-5 godina) čitale priče i slikovnice dok su majke na sastanku grupe.
„Sovko volonter“ je čitao priče najmlađima na Promenadi, kod spomenika Picassu i
upoznavao djecu i roditelje s novim kvalitetnim slikovnicama koje se mogu čitati i posuditi
u knjižnici.
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10. obljetnica otvaranja American Cornera Osijek
U svibnju je obilježen 10. rođendan American Cornera Osijek, prvog American Cornera u
Hrvatskoj, otvorenoga 20. svibnja 2005. godine.
Tom je prigodom kratak film posjetitelje podsjetio na održane programe i aktivnosti u 10
godina postojanja, dok se ispred američkoga veleposlanstva na uspješnoj suradnji zahvalio
Christian M. Wright, američki diplomat iz Ureda za odnose s javnošću. Učenici II. gimnazije
Osijek izveli su dramsku predstavu Invictus i film Lord of Disobedience, radove s kojima su
sudjelovali na natjecanju pod nazivom English in Action („Engleski u akciji“) u organizaciji
udruge UMNA u Zagrebu. Završno je, Fulbright stipendistica na Sveučilištu u Osijeku, Kia Sosa
progovorila o svojem iskustvu rada i boravka u Osijeku i Hrvatskoj.

Festival slikovnice 2015. – Čuvari priča
Festival slikovnice u Osijeku održao se 3. i 4. srpnja 2015. godine s raznovrsnim programom
radionica, izložbi, pričaonica i igraonica za djecu i obitelji na teme o vodi i ekologiji. Festival
je u organizaciji Udruge za rad s mladima Breza, Gradske i sveučilišne knjižnica Osijek te Grada Osijeka, i u suradnji s Muzejom likovne umjetnosti Osijek i Studiom za promicanje kulture
i kreativnoga izražavanja – GEKKO obuhvatio 264 djece i njihovih roditelja.
U programskom dijelu Festivala promovirane su i dvije osječke slikovnice: “Tajna” Dubravke

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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Pađen Farkaš i Dražena Jerabeka, a svoju prvu
slikovnicu pod nazivom “Heliot-zmaj gnjezdaš”
predstavila je Ivana Šojat. U Muzeju likovnih
umjetnosti Osijek održane su radionice kaširanja
i oslikavanja, čitanja priča, žongliranja te izložbe
skupine autora: Nives Čičin-Šain, Tomislava
Tomića i Dražena Jerabeka. U dvorištu GISKO
održan je glazbeni sat skupine Meritas pod nazivom Raspjevane priče.

Festival slikovnice 2015. – Čuvari priča

Ljetujmo s knjigom
Već punih 19 godina, Odjel za rad s djecom i mladima organizira program pod nazivom “Ljeto
u Igraonici”. Program je u početku bio namijenjen djeci od četiri do trinaest godina, no zbog
velikog interesa posljednje su tri godine organizirane i radionice za bebe, a sve s ciljem
kako bi najmlađim korisnicima osigurali mjesto gdje se mogu zabaviti i provesti slobodno
vrijeme na koristan način tijekom ljetnih praznika. Upoznajući nove prijatelje, družeći se s
kućnim ljubimcima, upoznajući nove naslove priča i igara 1.173 djece sudjelovalo je na čak 63
aktivnosti koje su provedene tijekom srpnja i kolovoza.
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Permakultura u gradovima
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u suradnji s Press centrom za okoliš Hrvatske, Osijek
organizirala je 22. i 23. rujna 2015. godine radionicu „Permakultura u gradovima“.
Očekivalo se da će radionica potaknuti interes polaznika radionice za promicanje aktivnosti
koje vode k brizi za ljude, za Zemlju, k pravednoj raspodjeli resursa, k solidarnosti i uvažavanju
drugih bića. Radionicu je vodila Ljiljanka Mitoš Svoboda.
Vezano uz održavanje edukativno-kreativne radionice „Permakultura u gradovima“ Gradska
i sveučilišna knjižnica Osijek i Press centar za okoliš Hrvatske, Osijek organizirali su i natječaj
za odabir najboljega eseja vezanog uz temu „održivi gradovi“ i odabir najbolje fotografije
vezane uz temu „održivi gradovi“. Natječaj je bio nagradnog karaktera. Izložba najuspješnijih
eseja i fotografija i promocija kataloga u tiskanom i elektroničkom obliku održane su u
izložbenom prostoru ogranka Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 28. rujna 2015.
godine.

Permakulturni vrt - godinu dana poslije

Promocija vodiča “Permakultura u gradovima

Mjesec hrvatske knjige 2015.
„Mjesec hrvatske knjige“ tradicionalna je i najveća manifestacija u Hrvatskoj posvećena
knjizi, knjižarstvu i knjižničarstvu. Od 15. listopada do 15. studenoga u mnogim hrvatskim
knjižnicama pa tako i u GISKO, održali su se brojni programi – susreti s piscima, predavanja,
radionice kojima je bio cilj približiti knjigu krajnjem korisniku.
Predstavljen je roman „U zemlji plavog noja“ Borisa Bosančića, profesora na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, postavljena je izložba Državnog arhiva
u Osijeku „Turizam na području Osječko-baranjske županije“ autorice Zite Jukić, ravnatelj
Državnog arhiva u Osijeku Siniša Bjedov održao je predavanje „Klub hrvatskih književnika i
umjetnika Osijek“, a Grgur Marko Ivanković iz Muzeja Slavonije održao je predavanje „Priče
iz starog Osijeka“ i predstavio bistu Rudolfa Franjina Magjera rad hrvatskog akademskog
slikara, kipara i medaljara Rudolfa Švagel-Lešića iz 1940. godine, a koju je 2015. godine,
obitelj Mađer poklonila Knjižnici.
Održane su i glumačko-književna večer sa Sandrom Lončarić Tankosić, Mirom Perić Kraljik i
Ivicom Lučićem.

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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ČITATELJSKI IZAZOV u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek – dio nacionalnog programa
natjecanja u čitanju naglas
U petak, 23. listopada 2015. održalo se natjecanje u lijepom čitanju naglas učenika osječkih
osnovnih škola. Ciljevi natjecanja su: poticanje i popularizacija knjige, čitanja i čitanja naglas;
razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju kao kvalitetnom načinu provođenja slobodnog vremena; unaprjeđenje čitalačkih sposobnosti učenika; naglašavanje čitanja kao temelja
cjeloživotnog obrazovanja. U konkurenciji 16 najčitača osječkih osnovnih škola 3. i 4. razreda
iz OŠ „Retfala“, OŠ Vladimira Becića, OŠ Franje Krežme i OŠ „Vijenac“, Ruta Marija Velešanov
i Lucija Kunčak iz OŠ „Vijenac“ osvojile su prvo i drugo mjesto, a treće Tea Knježević iz OŠ
„Retfala“.

Čitateljski izazov

ISKRA stvaralačke radionice
U razdoblju od 24. studenoga do 22. prosinca 2015. godine Odjel za rad s djecom i mladima u
suradnji s udrugom ISKRA waldorfska inicijativa organizirao je stvaralačke radionice
namijenjene djeci od 6 do 14 godina s ciljem razvijanja slobodnog izražavanja kroz inspiraciju
i buđenja osjećaja za stvaralaštvo. Ciklus je sadržavao pet radionica: rukotvorine, crtanje
formi, slikanje, stvaranje glazbe, stvaranje priče.
Radio igra - HRT slušaonica
4. prosinca 2015. godine u prostoru ACOS Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek održana je
Radio igra za djecu i mlade. Slušaonicu je vodila Nives Madunić Barišić, urednica
dramske emisije Hrvatskog radija Radioigra za djecu i mlade te voditeljica posebnog projekta
Slušaonice – radioigre za djecu i mlade.
Radioigra za djecu i mlade i Dramski program HRT-a često organiziraju javna slušanja
emisija, prije svega onih posvećenih najmlađoj publici. Slušaonica Radioigre za djecu i mlade
koncipirana je kao aktivno javno slušanje, uz razgovore urednice emisije i njezinih autora (redatelja, ton majstora, pisaca) s publikom točno profiliranog uzrasta. Osim fotografija
studija i razgovora o tehnici snimanja radijske emisije, s učenicima na slušaonici, koja je izrazito radioničkoga tipa, stvara se jednu radijska scena, snima ju se i potom analizira njezine
dijelove.
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Smotra Sveučilišta
4. i 5. prosinca 2015. godine na Ekonomskom fakultetu održana je 19. Smotra Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre
je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, o poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju, o uvjetima
upisa na pojedina visoka učilišta, o uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku,
o studentskom životu.
Knjižnica, kao sastavnica Sveučilišta, sudjelovala je na svim dosadašnjim smotrama. Uređujući
izložbeni prostor nastojala se predstaviti kao ustanova te upoznati učenike, studente i
profesore s uslugama koje nudi kao potporu učenju, studiranju i istraživačkom radu.
Đelo od GISKO
Svaki mjesec, već četiri godine na osječkom web portalu osijek031, kroz kolumnu ‘’Đelo od
GISKO predstavlja nove naslove u knjižnici’’ obavještavaju se građani o dijelu novih naslova
pristiglih u Knjižnicu.
Osim s web portalom, GISKO i HRT – Radio Osijek i u 2015. godini nastavili su suradnju kroz
koju “Đelo od Gisko” u emisiji “Kulturtrend” predstavlja nove naslove u Knjižnici. Emisija se
može poslušati svakoga petka s početkom od 14.30 sati.

Radio emisija „Knjiški moljac“
„Knjiški moljac“ je radio emisija koju uređuju i vode studenti Odjela za kulturologiju – smjer
knjižničarstvo i u kojoj predstavljaju rad GISKO i nove knjige. Emisija se emitira na fekvenciji
Studentskog radija UNIOS.
Suradnja GISKO-a i Doma za psihički bolesne odrasle osobe
U 2015. godini nastavljena je suradnju s Domom za psihički bolesne odrasle osobe. Suradnja
se realizira kroz različite aktivnosti, a jedna od njih aktivan je rad štićenika Doma dva puta
u tjednu na poslovima uređivanja fonda na Posudbenom odjelu za odrasle.
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
U 2015. godini Knjižnica je surađivala s knjižnicama u Republici Srbiji:
Gradska knjižnica Subotica
Tijekom 2015. godine nastavila se uspješna suradnja između Gradske knjižnice Subotica
i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Ove se godine suradnja realizirala kroz različite
aktivnosti, od kojih je značajno spomenuti i osnivanje međunarodnog čitateljskog kluba.
Čitateljski klub započeo je svoj rad koristeći se modernom tehnologijom, tako da su se 27.
srpnja putem Skypa upoznali mladi čitatelji iz Subotice sa svojim prijateljima u Osijeku. Ovom
prigodom dogovoreno je da će se mladi čitatelji nalaziti jednom u dva mjeseca, razgovarati
o pročitanim knjigama i razmijeniti preporuke za čitanje.
Za iduću godinu planirana je posjeta članova čitateljskih grupa Osijeku i Subotici.
Biblioteka šabačka - Šabac
Na poziv ravnateljice Biblioteke šabačke, gospođe Sonje Bokun Đinić, 25. lipnja u prostoru
Biblioteke šabačke održan je književni susret, radionica i izložba hrvatskih autora, ilustratora
Dražena Jerabeka i spisateljice Dubravke Pađen Farkaš.
Tom je prigodom dogovorena daljnja suradnja između dvije ustanove, koja će se realizirati
kroz različite aktivnosti, a najavljeno je i potpisivanje Sporazuma o suradnji.
U rujnu Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek posjetila je delegacija stručnih djelatnika
Biblioteke šabačke i upoznala se s radom naše ustanove.

Književni susret u Biblioteci šabačkoj
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Gradska biblioteka u Novom Sadu
Sredinom studenoga, Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek posjetila je delegacija stručnih
djelatnika Gradske biblioteke u Novom Sadu na čelu s ravnateljem, gospodinom Draganom
Kojićem.
Nakon obilaska Knjižnice, stručni timovi obje ustanove razmijenili su kontakte i dogovorena
je suradnja za iduću, 2016. godinu.

Posjet knjižničara iz Novog Sada

Republika Mađarska
U 2015. godini u GISKO su održale predavanja i gošće iz Mađarske. Predavanje „Spomenička
baština našeg jezika“ održala je Beatrix Oszkó iz Mađarske akademije znanosti, a „Utjecaj
Prvog svjetskog rata na život rimokatoličkih župa u Baranji“ Judit Borsy iz Arhiva županije
Baranja Mađarskog nacionalnog arhiva.
Od 12. do 21. rujna 2015. u Knjižnici je bila postavljena foto izložba pod nazivom „Hrvatska
očima mađarskih autora“ koju je organizirao Generalni konzulat Mađarske, a rezultat je
suradnje Fotokluba Osijek i Fotokluba Mecsek iz Pečuha.

Foto izložba: „Hrvatska očima mađarskih autora“
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AMERICAN CORNER OSIJEK
U 2015. godini American Corner Osijek organizirao je 69 programa (predavanja, radionica,
digitalnih konferencija i izložbi) od kojih se nekoliko posebno izdvaja. American Corner je u
suradnji s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan sudjelovao u provedbi Bookmark projekta. Kia Sosa, Fulbright stipendistica je učenicima govorila o Americi, američkim znamenitostima, hrani i kulturi. Učenici su s Kiom kroz pjesmu učili o Kaliforniji, a s Lelom Kaplowitz
o jazzu. Završna je prezentacija projekta bila za dan škole kada je uređen promotivni štand
s američkom zastavom, slasticama i crtežima nastalima na radionicama. Tada je dvorištem
škole prošetala i maskota Kipa slobode. Ožujak je obilježilo gostovanje američko-hrvatskog
književnika i splitskog zeta Codyija McClain Browna s knjigom Propuh, papuče i punica : vodič
za preživljavanje u Hrvatskoj. Sve više raste popularnost programa Summer, work and travel
in the US čije su prezentacije održane u veljači i listopadu.
Nova Fulbright stipendistica u Osijeku za ak. god. 2015./16. Lindsey Houchin ostala je u
American Corneru kao stalna pomoć studentima pri apliciranju za rad ili studiranje u Americi.
Lindsey je u studenome započela program kreativnog pisanja na kojemu se 20-ak polaznika priprema za sudjelovanje u natječaju The Balkan Writers Project 2015.-2016. njihovim
pisanim sastavcima na engleskome jeziku. U prosincu je u suradnji sa studentima Odsjeka za
engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Osijek osnovan English book club. Čitateljski
klub namijenjen je svim studentima koji bi čitali englesku i američku književnost na
engleskome jeziku.

Posebno je značajna američka donacija za proširenje, preuređenje i opremanje prostora
American Cornera Osijek u iznosu 22.900 $. Prostor nekadašnje Medioteke i Kluba za mlade
preuređen je u posudbeni i konferencijski prostor, a jedan dio je postao klupski za razna
neformalna druženja. Osim novog namještaja, kupljena je pametna ploča i 3D printer za organiziranje i uvođenje novih interaktivnih programa. Tom je donacijom American Corner postao
dinamičan i moderan prostor spreman za nove sadržaje po preporukama Smithsoniana i u
skladu sa American Corner standardima.
Glavni je cilj osiguranje multifunkcionalne platforme za programe javne diplomacije, promocija otvorenog dijaloga, neutralizacija negativnih predrasuda i izgradnja mostova razumijevanja.

Od značajnijih posjeta tijekom 2015. godine American Corneru izdavaja se nekoliko posjeta
Christiana M. Wrighta, savjetnika za odnose s javnošću i Stacie L. Clifton, regionalne savjetnice za American Cornere. Stacia je također u Splitu organizirala edukaciju za sve koordinatore
u Hrvatskoj kako bi razmijenili iskustva i vrednovali dosadašnji rad American Cornera prema
smjernicama.
Zbirka American Cornera Osijek posjeduje 1.351 knjiga, 70 audio-vizualne građe, 99 naslova
elektroničkih knjiga i 10 naslova časopisa.
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In 2015, the American Corner organized 69 programs (lectures, workshops, digital conferences and exhibits) and several of them are allocated. The American Corner cooperated with
elementary school Fran Krsto Frankopan in execution of the Bookmark Project. Kia Sosa, Fulbright English Teaching Assistant, introduced pupils to the United States, as well as American
landmarks, food and culture. Pupils learned about California through song with Kia, and about
jazz with Lela Kaplowitz. The last presentation of the project was during the school day, and
it included a promotional stand with a United States flag, treats and drawings. A Statue of
Liberty mascot walked around the school yard. In March, American-Croatian author and Split’s
son-in-law Cody McClaine Brown presented his book Chasing a Croatian Girl: A Survivor’s Tale
to students. The popularity of the program “Summer, Work and Travel in the US” is growing,
and it was presented at the American Corner in February and October. Osijek’s new Fulbright
English Teaching Assistant for the 2015/16 academic year, Lindsey Houchin, is always present
at the American Corner to help the students with their applications for work or study in the
United States. In November, Lindsey started a creative writing workshop in which around
twenty participants are preparing their written texts in the English language for The Balkan
Writers Project 2015-2016. In December, in cooperation with students from the Department
for English Language and Literature from the Faculty of Social Sciences and Humanities, an
English book club was started at the American Corner. The book club is intended for everyone
who wants to read English and American literature in the English language.
It is important to note a significant donation for expansion, reorganization and furnishing of
the American Corner of Osijek in the amount of $22,900. With that donation and its expansion, the American Corner has become a dynamic and modern area that is ready for new
content per Smithsonian recommendation and American Corner standards. The main goal is
to provide the best multifunctional platform for public diplomacy programs, to promote open
dialogue, to counteract negative preconceptions and to build bridges of understanding.
From many notable visits to the American Corner in 2015, we can highlight a few visits from
Christian M. Wright (Public Affairs Officer) and Stacie L. Clifton (Information Resource Officer
and Regional Coordinator for American Corners). Stacie also organized an educational program in Split for all coordinators in Croatia to exchange experience and evaluate American
Corner work according to guidelines.
The American Corner of Osijek’s collection is in possession of 1.351 books, 70 audio-visual
materials, 99 electronic books and 10 magazines.
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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Središnja knjižnica Austrijanaca u Republici Hrvatskoj
Austrijska čitaonica Knjižnice djeluje kao izdvojena zbirka u sklopu Studijske čitaonice
Knjižnice, a obavlja zadaću središnje knjižnice Austrijanaca u Republici Hrvatskoj. Čitaonica
je formirana kao zajednički projekt Republike Austrije i Republike Hrvatske (Gradska i
sveučilišna knjižnica Osijek). Austrijska čitaonica otvorena je za korisnike 1995. godine u
suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Republike Austrije kao odsjek Knjižnice s ciljem
osiguravanja dostupnosti knjigama i drugim izvorima informacija na njemačkom jeziku pripadnicima austrijske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te potpore očuvanju, njegovanju i promicanja njihovih kulturnih i nacionalnih vrijednosti.
Zbirke Austrijske čitaonice na njemačkom su jeziku, a najveći dio zbirki odnosi se na povijest Austro-Ugarske Monarhije i Republike Austrije, austrijsku književnost, kako originalna
književna djela (Bachmann, Bernhard, Doderer, Handke, Jelinek, Horvath, Kisch, Nestroy,
Rilke, Roda Roda, Schnitzler, Werfel i dr.), tako i književnu kritiku te na austrijsko slikarstvo,
kiparstvo, arhitekturu i film.
Austrijska čitaonica posjeduje i sabrana djela poznatih austrijskih filozofa: Wittgenstein,
Popper i dr. te psihologa i psihoanalitičara kao što su Freud i Adler. Danas Austrijska čitaonica
raspolaže s ukupnim knjižničnim zbirkama od 8.048 sv. knjiga, 19 naslova periodike i 292
jedinice audiovizualne građe.
Ove godine navršila se 20. obljetnica kontinuiranoga djelovanja Austrijske čitaonice. Sve
te godine ona nije bila samo knjižnica za govornike njemačkoga jezika, nego i svojevrsni
kulturni centar za srednjoeuropske integracije. Ova značajna obljetnica svečano je
obilježena je 25. svibnja 2015. godine u prostoru Studijske čitaonice GISKO.
Koordinator Austrijske čitaonice, Siniša Petković predstavio je rad Čitaonice tijekom
dvadeset godina postojanja, a svoj osvrt na dvadesetogodišnji rad i suradnju s Austrijskom
čitaonicom dao je i prof. dr. sc. Vlado Obad, znanstveni suradnik Austrijske čitaonice koji
je sudjelovao u osnivanju same Čitaonice. Republiku Austriju predstavio je i govor održao
direktor Austrijskog kulturnog foruma Zagreb Georg Christian Lack, dok su pozdravne govore održali ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Dubravka Pađen-Farkaš,
potpredsjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Renata Trischler i
zamjenik gradonačelnika grada Osijeka Vladimir Ham.

Obilježavanje 20 godina Austrijske čitaonice

50

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

IZVJEŠTAJ za 2015. godinu

U organizaciji Austrijske čitaonice i u suradnji s ostalim odjelima Knjižnice, ustanovama kulture
i školstva grada Osijeka te Austrijskim kulturnim forumom iz Zagreba tijekom protekle godine
organizirana su različita događanja s područja kulturno-promotivne djelatnosti. Održano je
15 video projekcija za studente i učenike srednjih i osnovnih škola (u sklopu njihovih posjeta
Austrijskoj čitaonici), priređeno je i nekoliko manjih izložbi prinovljene građe.
Odjel za rad s djecom i mladima i Austrijska čitaonica obilježili su Međunarodni dan
materinskoga jezika nizom kreativnih susreta od ponedjeljka, 16. veljače do četvrtka, 19.
veljače 2015. godine. Završnica ove manifestacije pod nazivom “Festival jezika”, po peti put,
održana je 20. veljače 2015. godine u svečanoj dvorani Doma hrvatske vojske, gdje je
gostovalo trinaest izvođača i predstavilo se literarno-poetskim i glazbeno-scenskim
izvedbama na materinskim jezicima koje njeguju u svojim udrugama i zajednicama.
Siniša Petković, koordinator Austrijske čitaonice u razdoblju od 7. do 18. rujna 2015. prisustvovao je seminaru u Beču, pod pokroviteljstvom Republike Austrije. To je obrazovni seminar iz
područja austrijske književnosti i kulture namijenjen svim voditeljima i koordinatorima
Austrijskih knjižnica u inozemstvu, kao podloga za razvijanje međusobnih odnosa među
Austrijskim čitaonicama u svijetu, kojih ima ukupno 63 na području srednje, istočne i južne
Europe, te Azije. Seminar uključuje književna predavanja na njemačkom jeziku i posjete
ustanovama kulture grada Beča i okolnih mjesta.
U sklopu 6. Dana Austrijske kulture u Osijeku, posredstvom Austrijske čitaonice, 16. studenog
u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici postavljena je izložba “Od gojzerice do dinderlice – austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku”, zajednički projekt prof. dr. Velimira Piškoreca,
Sveučilište Zagreb, i prof. mag. Hannesa Scheutza, Sveučilište Salzburg. Izložba je posvećena
nekim aspektima hrvatsko-austrijskih kulturnih i jezičnih kontakata.
4. prosinca 2015. održan je u Zagrebu u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva
Okrugli stol Strategija razvoja središnjih knjižnica nacionalnih manjina unutar mreže narodnih
knjižnica prema prihvaćenom modelu. Okrugli stol bio je posvećen problemu strateškog razvoja modela manjinskih knjižnica unutar infrastrukture narodnih knjižnica, kako u mjestima
koncentracije nacionalne manjine, tako i u mjestima gdje ima malo potencijalnih korisnika
fonda manjinske knjižnice. Siniša Petković, koordinator Austrijske čitaonice GISKO održao je
predavanje na temu „Učinak Austrijske čitaonice Osijek na razvoj multikulturalnosti u lokalnoj
zajednici i važnost marketinga i promidžbe u njezinu razvoju“.
Tijekom 2015. godine lektorica njemačkog jezika iz Beča pri Odsjeku germanistike Filozofskog
fakulteta u Osijeku organizirano je dovodila u posjet studente Filozofskog fakulteta, pri čemu
su upoznati s radom i poslovanjem Austrijske čitaonice.
Nastavljena je suradnja s Austrijskim kulturnim forumom u Zagrebu, Ministarstvom vanjskih
poslova Republike Austrije, Hrvatsko-austrijskim i Njemačko-hrvatskim društvom u Osijeku,
ali i ostalim manjinskim društvima i udrugama na području grada Osijeka.
Također, učenici srednjih i osnovnih škola koji uče njemački jezik, uz pratnju svojih nastavnika, organizirano su iz nekoliko škola došli u posjet Čitaonici, gdje su kao budući studenti i
srednjoškolci upoznati s uslugama i mogućnostima koje im ona u budućnosti može pružiti.
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U sklopu suradnje s Filozofskim fakultetom Osijek, u Austrijskoj su se čitaonici održavale
jezične vježbe i konzultacije za studente germanistike.

Austrijsko-njemačka radionica

Okrugli stol O materinskom jeziku

Knjižnična građa i usluge za potrebe nacionalnih manjina
Mađarska nacionalna manjina
Djelatnost za potrebe pripadnika mađarske narodnosti organizirana je u sklopu dvojezičnog
Posudbenog odjela za djecu i odrasle – ogranak Retfala. Odjel raspolaže s oko 3.554 svezaka
knjiga na mađarskom jeziku.
Romska nacionalna manjina
U sklopu projekta “Romski jezik kao pisani trag europske i hrvatske kulturne baštine” kojemu je cilj očuvanje nacionalnog identiteta Roma, s posebnim naglaskom na njegovanje
romskog jezika, promoviranje i informiranje svih građana Republike Hrvatske o književnom
stvaralaštvu i kulturi Roma te ostvarivanje prava romske manjine na ravnopravno zastupanje
u javnim ustanovama u Knjižnici je postavljena polica s građom na romskom jeziku - zbirka
romske književnosti.
Albanska nacionalna manjina
Od 28. svibnja 2013. godine u Knjižnici postoji zbirka građe na albanskom jeziku namijenjena
pripadnicima albanske nacionalne manjine.
Ukrajinska nacionalna manjina
U suradnji sa Središnjom knjižnicom Rusina i Ukrajinaca u RH smještenom u Zagrebu, od 2011.
godine u Knjižnici postoji knjižnični stacionar u sklopu Studijske čitaonice koji broji 22 knjige
(uglavnom na ukrajinskom jeziku) i 7 CD-a s ukrajinskom glazbom.
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DJELATNOST ŽUPANIJSKE MATIČNE SLUŽBE
Temeljem Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine
43/2001) Knjižnica je županijska matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Osječkobaranjske županije te sveučilišna matična knjižnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine u Županijskoj matičnoj službi Gradske i
sveučilišne knjižnice Osijek obavljeni su sljedeći poslovi vezani uz rad GISKO kao Županijske
matične narodne knjižnice:
Temeljni poslovi
Obavljeni su stručni posjeti sljedećim knjižnicama: Hrvatskoj narodnoj knjižnici i čitaonici
Našice (24.02.2015.), Knjižnici Centra za kulturu Čepin (5.11.2015.) i Gradskoj knjižnici Valpovo
(3.12.2015.)
Stručni djelatnici narodnih knjižnica redovito su informirani o događanjima u matičnoj
knjižnici GISKO, kao i o stručnim skupovima, predavanjima, radionicama i sl. koji se održavaju
u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici, u Županiji i Hrvatskoj. Pozivani su na suradnju, poticani
su na stručno usavršavanje kao i da pišu o svom radu kako za stručne skupove, tako i za
stručna glasila iz područja knjižničarstva i drugih srodnih područja.
Prikupljani su i analizirani statistički podaci o poslovanju narodnih knjižnica na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini.
Županijska matična služba prisustvovala je svim sastancima Stručnog vijeća županijskih
narodnih matičnih knjižnica.
Izrađen je Program rada Županijske matične službe GISKO s narodnim knjižnicama županije
u 2016. godini i bit će dostavljen Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo te Ministarstvu kulture
RH.
Prikupljeni su podaci za potrebe projekta Komisije za informacijske tehnologije HKD-a „Održivi
razvoj i informacijska tehnologija u hrvatskim narodnim knjižnicama“ (kolovoz, 2015.)
Prikupljeni su podaci za potrebe popunjavanja anketnog upitnika Radne grupe za zelene
knjižnice HKD-a (veljača, 2015.)
Sudjelovanje u istraživanjima kroz prikupljanje i davanje na korištenje informacija za potrebe
studenata informacijskih i dr. znanosti, doktoranata, knjižnica i knjižničara.
Redovito je pružana stručna pomoć školskim knjižnicama vezano uz nabavu, inventarizaciju
i obradu knjižnične građe, reviziju i otpis knjižnične građe, opremanje prostora knjižnice te
informatizaciju poslovanja.
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Obavljen je stručni nadzor školskih knjižnica u 6 osnovnih i 6 srednjih škola: Ekonomska i upravna škola (18.3.2015.); Srednja škola I. Kršnjavoga, Našice (25.3. i 2.6.2015.) Tehnička škola
i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića (15.5.2015.); OŠ Luka Botić, Viškovci (20.5.2015.);
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti (10.6.2015.); Graditeljsko-geodetska škola
(26.8.2015.); OŠ Ernestinovo (22.10.2015.); OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac (28.10.2015.); OŠ Miroslava Krleže, Čepin (5.11.2015.); OŠ Vladimir Nazor, Čepin (5.11.2015.) OŠ Ivana Filipovića
(6.11.2015.); i Srednja škola Valpovo (18.12.2014.) Izvješća o stručnom nadzoru dostavljena su
Matičnoj službi za školske knjižnice pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Kao oblik informiranja i edukacije školskih knjižničara održano je 8 Informativnih utoraka za
knjižničare osnovnoškolskih knjižnica (prisustvovalo 98 knjižničara) i 7 Informativnih srijeda
za knjižničare srednjoškolskih knjižnica (prisustvovalo 55 knjižničara). Na ovim sastancima
raspravljana je problematika važna za rad školskih knjižnica, razmjenjivane su informacije
o radu, predstavljeni su novi naslovi (preko 350 naslova) kao prijedlozi za popunu fondova
školskih knjižnica, literatura za stručno usavršavanje knjižničara, knjižničari su prezentirali
uspješne projekte koje su proveli u svojim knjižnicama. Informirani su o događanjima u
matičnoj knjižnici GISKO, te pozivani na suradnju. Knjižničari su od strane matične službe
poticani da pišu o svom radu kako za stručne skupove, tako i za stručna glasila.
Održavan je stalan kontakt (osobno, telefonski, e-mailom) s knjižničarima svih vrsta knjižnica
na području Osječko-baranjske županije.

Informativni utorak

Razvojni poslovi
Narodne knjižnice i njihovi osnivači poticani su na rješavanje prostornih problema i ustroj
novih odjela i službi.
Knjižničarima na području Osječko-baranjske županije proslijeđena je informacija o Prijedlogu Nacionalne strategije poticanja čitanja (2015. – 2020.), kao i poziv na stručnu raspravu.
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kao matična knjižnica, dostavila je svoje primjedbe
Ministarstvu kulture RH (19.05.2015.)
Knjižničarima na području Osječko-baranjske županije proslijeđena je informacija o Nacrtu
Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2016.-2020., kao i poziv na stručnu raspravu. Primjedbe
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kao matična knjižnica uklopljene su u primjedbe HKD-a
(rujan, 2015.)
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Knjižnice su poticane na redovito provođenje revizije i otpisa, osuvremenjavanje prostora
te informatizaciju poslovanja (Matična služba je zaprimila i proslijedila dokumentaciju o
provedenom otpisu/reviziji u 5 narodnih i 18 školskih knjižnica)
Matična služba je tijekom prosinca 2015. prikupila i dostavila knjige za knjižnicu Hrvatskog
kulturnog društva Napredak u Mostaru.
Stručni skupovi, seminari, radionice i sl. održani u organizaciji Županijske matične knjižnice
GISKO:
U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara održane se dvije radionice:
•„Izrada mrežnih stranica sa CMS sustavom WORDPRESS“, Tomislav Negulić, ing., suradnik
za obrazovne tehnologije u CARNet-u, Filozofski fakultet Osijek, 12.6.2015.
• „Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih“, dr. sc. Marina Mihalić,
znan. savjetnica, GISKO, 03.12.2015.
• Predavanje: „Otpis i revizija u školskoj knjižnici“, Ljiljana Krpeljević, dipl. knjižničar, voditeljica Razvojne matične službe GISKO, SS Isidora Kršnjavog, Našice, 25.3.2015. - u suradnji s
Agencijom za odgoj i obrazovanje, Županijskim stručnim vijećem za Školske knjižnice
Stručni skupovi, seminari, radionice i sl. na kojima je sudjelovala i prisustvovala Županijska
matična služba GISKO:
• Osječki bibliobus 2014. – na kraju putu, postersko izlaganje na 12. Okruglom stolu o pokretnim knjižnicama u RH i 6. Festivalu hrvatskih bibliobusa BIBLIOBUS DOLAZI! Pokretne knjižnice
kao dio knjižnične mreže, Bjelovar, 17. 4. 2015.
• Digitalna knjižnica kao nova kulturološka i poslovna paradigma (Ognjen Cahun i Anto
Kovačević); Kreativna knjižnica kao krucijalni koncentrični krug kulturne industrije ( Jasminka
Mihaljević)– predavanja u sklopu Tjedna kreativnih industrija na Ekonomskom fakultetu,
Osijek, 23.4.2015.
• 10. Savjetovanje za narodne knjižnice u RH, Tuheljske Toplice 30.9-2.10.2015., pecha kucha
prezentacija: „Referati, seminari, diplomski radovi, …“ – mrežna usluga GISKO (Lj. Krpeljević;
M. Špoljarić Kizivat)
• Interdisciplinarni znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Knjižna baština danas,
Osijek, 6./7.11.2015.
• Stručni skup: Narodne knjižnice u novim prostorima – spoj tradicije i suvremenosti, Gradska
knjižnica i čitaonica Požega, 9.11.2015.
• Središnja svečanost Dana hrvatskih knjižnica 2015. – dodjela priznanja Knjižnica godine
Središnjoj općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci, 11.11.2015.
• Na Stručnom aktivu knjižničara Grada Našica i susjednih općina (3.11.2015.) matična služba
je organizirala predavanja: „Manjinske knjižnice – učinak Austrijske čitaonice Osijek na razvoj
multikulturalnosti u lokalnoj zajednici“, Siniša Petković, voditelj Austrijske čitaonice GISKO
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Radionica CSSU

Suradnja
• Prisustvovanje sastancima Stručnog vijeća županijskih matičnih narodnih knjižnica te
suradnja i savjetovanje s Hrvatskim zavodom za knjižničarstvo NSK, Ministarstvom kulture RH, Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa RH te ostalim županijskih matičnim
knjižnicama.
• Prisustvovanje sastancima Županijskog stručnog vijeća knjižničara osnovnih i srednjih
škola, suradnja s voditeljima Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih škola
i Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara srednjih škola te Agencijom za odgoj i
obrazovanje.
• Suradnja s ostalim knjižnicama u županiji, Hrvatskoj te njegovanje prijateljskih odnosa
s knjižnicama u svijetu (Županijska knjižnica „Csorba Gyozo“ Pečuh, Republika Mađarska;
Gradska knjižnica Subotica; Gradska biblioteka Novi Sad, Srbija; Gradska biblioteka Braća
Miladinovci Skopje, Makedonija).
• Suradnja s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Društvom knjižničara Slavonije, Baranje
i Srijema, Društvom knjižničara Baranja (Mađarska) te ostalim regionalnim knjižničarskim
društvima.
• Suradnja s Hrvatskim čitateljskim društvom.
• Suradnja s Odsjekom za informatologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku i Odjelom za kulturologiju, smjer knjižničarstvo.
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DJELATNOST RAZVOJNO-MATIČNE SLUŽBE ZA
VISOKOŠKOLSKE I SPECIJALNE KNJIŽNICE
U 2015. godini u Razvojno matičnoj službi Knjižnice obavljeni su sljedeći poslovi vezani uz
njezin rad kao matične knjižnice za visokoškolske knjižnice u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku
Temeljni poslovi
• obavljani su poslovi vezani uz nadzor nad otpisom i revizijom u knjižnicama Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
• održavan je stalan kontakt (osobno, telefonski, e-mailom) s knjižničarima knjižnica koje
djeluju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
• prikupljani su podaci o osnovnoj i dodatnoj literature potrebnoj studentima Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potrebnih za izgradnju zbirke sveučilišnih udžbenika
Knjižnice
• stručni djelatnici fakultetskih knjižnica redovito su informirani o događanjima u matičnoj
knjižnici GISKO, kao i o stručnim skupovima, predavanjima, radionicama i sl. koji se održavaju
u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici, u Županiji i Hrvatskoj; pozivani su na suradnju, poticani
su na stručno usavršavanje kao i da pišu o svom radu, kako za stručne skupove, tako i za
stručna glasila iz područja knjižničarstva i drugih srodnih područja
• osuvremenjena je prezentacija „Knjižnični sustav Sveučilišta u Osijeku“ koji je nastao
zajedničkim radom knjižničara fakultetskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku i Razvojne matične službe Knjižnice
• organiziranje radionice CSSU: Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i
elektroničkih
• obilazak franjevačkih samostana u Virovitici, Našicama, Slavonskom Brodu i Cerniku radi
utvrđivanja statusa kulturnog dobra
Nacionalni repozitorij završnih radova (ZIR): radionica za urednike institucijskih repozitorija
Sveučilišta u Osijeku
Radionica je održana 4. studenog, kao prva izvan Zagreba, na Filozofskom fakultetu u
Osijeku u organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Filozofskog fakulteta Osijek te
Srca. Radionici je prisustvovalo četrdesetak sudionika, a upoznati su s osnovnom terminologijom Dabra ( Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) i osnova rada u repozitoriju.
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Razvojni poslovi
• u okviru projekta Skupni katalog knjižnica Osječko-baranjske županije nastavljena je individualna edukacija djelatnika fakultetskih knjižnica za rad u knjižničnom programu CROLIST
• nastavljena je suradnja s Odsjekom za informatologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku i
Odjelom za kulturologiju, smjer knjižničarstvo
• osiguravanje probnog pristupa stranim bazama podataka: besplatan probni pristup bazi
CAB Abstracts, bazi ProQuest, bazi Taylor & Francis (slobodan pristup znanstvenim člancima
o Hrvatskoj ili hrvatskih autora), bazi BioOne, bazi Taylor and Francis Online Library, izboru
članaka iz časopisa Journal of research on technology in education i Journal of digital learning in teacher education (zbirka elektroničkih časopisa Taylor & Francis), bazi IOPscience
extra, bazi eKnjige Palgrave Connect, Oxford Biblical Studies Online i Cambridge Companions
Online te zbirkama znanstvenih časopisa u izdanju tvrtki Nature Publishing Group i Palgrave
Macmillan.
Ostali poslovi
1. prisustvovanje sastancima Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica te Središnjeg
stručnog vijeća održavanih u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnica Zagreb
2. organiziranje mjesečnih sastanaka voditelja fakultetskih, odjelnih i Akademijine knjižnice
pod nazivom Informativni četvrtak (održano je 4 Informativna četvrtka)
3. Sudjelovanje u radu Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske

Objavljeni radovi:

STRUČNI RAD DJELATNIKA KNJIŽNICE:

1. Biglbauer, Suzana; Petković, Siniša: Manifestacija Međunarodni dan materinskoga jezika
i Festival jezika. // HKD Novosti br. 65, ožujak 2015.
2. Biglbauer, Suzana; Bilić Meštrić, Klara; Petković, Siniša: Festival jezika GISKO : uloga knjižnice u njegovanju jezične raznolikosti : primjeri i preporuke Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek. Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.
3. Lukačević, Srđan; Pađen Farkaš, Dubravka: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek :
istraživanje utjecaja na lokanu zajednicu. //
Umreženi : zbornik radova : društvene mreže
i knjižnice u Hrvatskoj / uredila Breza Šalamon-Cindori. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna
knjižnica u Zagrebu, 2015.
4. Lukačević, Srđan; Pađen Farkaš, Dubravka: Međunarodni stručni skup Vremeplov: dječji
odjeli jučer-danas-sutra. // HKD Novosti br. 65, ožujak 2015.
5. Mokriš Marendić, Svjetlana; Seleš, Marin: Radionica Permakultura u gradovima. // HKD
Novosti br. 65, ožujak 2015.
6. Pađen Farkaš, Dubravka; Lukačević, Srđan: Iskustva u radu na Odjelu za rad s djecom i
mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige
i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova, 2013-2014 / uredila Katarina Čeliković.
Subotica : Hrvatska čitaonica, 2015.
7. Pađen Farkaš, Dubravka; Jerabek, Dražen; Lukačević, Srđan: Problemska slikovnica. //
Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova,
2013-2014 / uredila Katarina Čeliković. Subotica : Hrvatska čitaonica, 2015.
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8. Permakultura u gradovima : edukativno-kreativna radionica : Osijek, Gradska i
sveučilišna knjižnica Osijek, 22. i 23. rujna 2015. / [urednici Ljiljanka Mitoš Svoboda,
Svjetlana Mokriš, Marin Seleš] Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.
9. Seleš, Marin; Lukačević Srđan: Pađen Farkaš, Dubravka: Gradska i sveučilišna knjižnica
Osijek: širenje knjižničarskih aktivnosti na društvene mreže. // Umreženi : zbornik radova
: društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj / uredila Breza Šalamon-Cindori. Zagreb :
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015.
10. Špoljarić Kizivat, Marijana; Petković, Siniša: Obilježavanje dviju obljetnica u Gradskoj
i sveučilišnoj knjižnici Osijek – American Corner Osijek i Austrijska čitaonica Osijek. // HKD
Novosti br. 66, srpanj 2015.
11. Špoljarić Kizivat, Marijana; Majlinger-Tanocki Inge: Knjižnični katalog – izvor informacija o prijašnjim vlasnicima knjiga. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u
Osijeku. 29 (2015)

ELEKTRONIČKA GRAĐA: http://baza.
gskos.hr/permakultura2015.pdf

ELEKTRONIČKA GRAĐA: http://baza.
gskos.hr/festivaljPUBLIKACIJA.pdf

Izlaganja na stručnim skupovima:
1. Krpeljević, Ljiljana; Špoljarić Kizivat, Marijana: „Referati, seminari, diplomski radovi...“
– mrežna usluga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek // 10. savjetovanju za narodne
knjižnice RH: Vrednovanje djelatosti nardnih knjižnica, Tuheljske Toplice, 30.9.-02.10.2015.
(pecha kucha izlaganje)
2. Hasenay, Sanda; Mokriš, Svjetlana: Ispitivanje informacijske pismenosti korisnika
knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek . // 14. dani specijalnih i visokoškolskih
knjižnica, Lovran, 13.-15.05.2015.
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3. Petković, Siniša: Učinak Austrijske čitaonice Osijek na razvoj multikulturalnosti u lokalnoj
zajednici i važnost marketinga i promidžbe u njezinu razvoju. // Okrugli stol za knjižnice
nacionalnih manjina u RH, Zagreb, 04.12.2015. (izlaganje)
4. Špoljarić Kizivat, Marijana: Obiteljsko naslijeđe Pinterović u zbirkama Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek // Stručno-znanstveni skup Dr. Danica Pinterović – rad i djelovanje, Osijek,
17. 02. 2015. (izlaganje)
5. Špoljarić Kizivat, Marijana: O digitalizaciji zavičajne zbirke GISKO //Studentska
konferencija InfoDASKA 2015, Osijek, 15.-16.05.2015. (izlaganje)
6. Špoljarić Kizivat, Marijana: phD forum // European workshop ASIS&T 2015, Osijek, 22.23.05.2015.
7. Špoljarić Kizivat, Marijana: Način rada i strategija razvoja ACOS-a // Okrugli stol za
knjižnice nacionalnih manjina u RH, Zagreb, 04.12.2015. (izlaganje)
8. Špoljarić Kizivat, Marijana: Makeover project 2015: American Corner Osijek & Bookmark
project : best for ACOS 2015 // Course for AC staff, Split, 07.-08.12.2015. (izlaganje)
9. Zavođa, Sanja: „Na pola puta“ // Međunarodni stručni skup „Festival knjižničarstva:
pokaži što znaš 2“, Sisak, 06.-07.10.2015. (primjer dobre prake)
Posterska izlaganja:
1. Krpeljević, Ljiljana; Seleš, Marin: Osječki bibliobus 2014. – na kraju puta // 12. okrugli stol
o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 6. festival hrvatskih bibliobusa „BIBLIOBUS
DOLAZI!” : Pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže, Bjelovar, 17.04-20152. Špoljarić Kizivat, Marijana., Majlinger-Tanocki Inge., Tormaš Marković Tena: Digitalna
književna baština Rudolfa F. Magjera // 5. Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata,
Zagreb, 20.-11.04. 2015.

Inge Majlinger-Tanocki

Digitalizacija

Rudolfa F. Magjera
pohranjenu u Gradskoj i
Osijek, skupljene
radove Rudolfa F.
Magjera, zbirku fotografija, grafika i povelja s ciljem
i
djela u rodni
grad. Projektom digitalizacije
korisnicima i svim
hrvatskog
koji je dugi niz godina djelovao u Osijeku, a
posjedujemo u
.
proizvod je javno dostupna digitalna zbirka o
Rudolfu F. Magjeru, s njegovim
radovima i
popratnim materijalima koji ga stavljaju u kulturnopovijesni i
kontekst. Digitalna zbirka dostupna
je na stranicama: http://magjer.gskos.hr/.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture u programu
digitalizacije arhivske,
i muzejske
2014. godine
je projekt Digitalizacija
Rudolfa Franjina Magjera, kao
doprinos Nacionalnom projektu
kulturna
.
Digitalizacija
Rudolfa F. Magjera
njegovu
pohranjenu u
Gradskoj i
Osijek.
Projektom digitalizacije
Rudolfa F.
Magjera
se digitalizacija legata koje
posjeduje u svome fondu, publikacija koje
se
svojom
tematikom i
.

Cilj je projekta upoznati javnost s djelovanjem Rudolfa F.
Magjera kao
dijela
i kulturne povijesti
Osijeka, Slavonije i Hrvatske u cjelini. Digitalizacijom
Rudolfa F. Magjera
ponuditi
i
korisnicima atraktivnu
koja se
i
te je u cijelosti
nedostupna korisnicima.

Cilj je predstaviti
Rudolfa F. Magjera javnosti
putem digitalizacije, osiguranje njihova
putem
interneta te
digitalnih reprodukcija kulturnopovijesne
u obrazovne procese.
Nakon analize potreba ustanove i potreba korisnika te
analize
za digitalizaciju, pristupalo se
projekta digitalizacije.
Projektni tim
je odabrao
, pripremio ju za
digitalizaciju te su
svi
. Slijedile su
projektne aktivnosti: pripreme
za snimanje,
skeniranje, priprema i obrada metapodataka, oblikovanje
digitalne zbirke, objava digitaliziranog
na
internet stranicama, prezentacija i
te je stalno
i
projekta.

Projekt je obuhvatio digitalizaciju 35 autorskih
radova (od
su 3 prijevodi na
i
i 7 djela koje je priredio ili
uredio, od
je
tiskana u Osijeku, zatim fotografije iz Magjerove
pod nazivom
. F. Magjer u slici i
, originalne ex
librise, grafike, korespondenciju
ravnatelja Gradske i
Osijek Pavla
i Miljenka
sina
Rudolfa F. Magjera oko
.
Veliko predstavljanje digitalne zbirke Magjer
je u sklopu Mjeseca
hrvatske knjige 5. studenoga 2014. godine u Gradskoj i
Osijek uz
svih digitaliziranih izvornika i
edukativne plakate.

Digitalizacija
zbirke doprinos je u
i kulturne
Osijeka i Slavonije, u
kulturno-povijesnih prilika i duha vremena u
kojemu je
nastajala, kao i vrijedan muzejski predmet
zbog estetske i dokumentarne vrijednosti
.
Digitalizacijom je
povezati razasute
zbirke
u
ustanovama, kao vrijedne izvore informacija za
kulturnu povijest grada i regije
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DJELATNICI
Na dan 31.12.2015. bilo je zaposleno 50 djelatnika na neodređeno vrijeme sljedeće strukture:
- 1 ravnateljica - viši knjižničar (VSS)
Knjižnično stručno osoblje (ukupno 37)
- 1 knjižničarski savjetnik, 1 viši knjižničar (dr.sc.), 1 viši knjižničar (mr.sc.), 1 viši knjižničar, 18
dipl. knjižničara (VSS), 3 knjižničara (VŠS), 11 pomoćnih knjižničara (SSS), 1 vozač bibliobusamanipulant (SSS),
Stručno, administrativno i pomoćno osoblje (ukupno 12)
- 1 tajnik (VSS), 1 rukovoditelj računovodstveno-financijskih poslova (VSS), 1 sistem inženjer
(VSS), 3 administrativno-računovodstvena radnika (SSS), 1 informatički referent (SSS), te 5
pomoćnog osoblja (1 domar PKV i 4 spremačice NSS).
Tijekom 2015. godine 3 djelatnika bilo je zaposleno temeljem ugovora o radu na određeno
vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnih zaposlenika (rodiljni dopust i bolovanje) te
povećanja opsega posla - 1 voditelj knjigovodstva, 1 čistačica i 1 knjigoveža.
Tijekom 2015. godine prestao je radni odnos 1 zaposlenici na radnom mjestu diplomirani
knjižničar (smrtni slučaj) te je s 1 zaposlenicom zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto diplomirani knjižničar
U 2015. godini 4 polaznika završila su stručno osposobljavanje temeljem Ugovora o stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno čl. 41. Zakona o radu i članka
6. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja u trajanju od 12 mjeseci, a radi osposobljavanja za
samostalni rad za zanimanje diplomirani knjižničar (VSS).
Pregled zaposlenika po Službama i Odjelima s nazivom radnog mjesta i stručnom spremom
na dan 31.12.2015.

Sadašnji i umirovljeni djelatnici GISKO
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1.

PREZIME I IME
PAĐEN – FARKAŠ, DUBRAVKA
RAVNATELJICA

Radno mjesto
Viša knjižničarka

Stručna sprema
VSS

Služba nabave
2.

PREZIME I IME
LUKAČEVIĆ, SRĐAN
Voditelj Službe nabave

Radno mjesto
Dipl. knjižničar

Stručna sprema
VSS

3.
4.
5.

KATALENAC, OLIVERA
GAŠIĆ, ĐURĐA
MIHALJEVIĆ, IVKA

Knjižničarka
Pomoćna knjižničarka
Pomoćna knjižničarka

VŠS
SSS
SSS

Radno mjesto
Viša knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Pomoćna knjižničarka
Pomoćna knjižničarka

Stručna sprema
MR. SC.
VSS
VSS
VSS
SSS
SSS

Služba obrade
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PREZIME I IME
MAJLINGER-TANOCKI, INGE
ČEBIĆ, SONJA
DUMANČIĆ, ANICA
HADROVIĆ, MERIEN
RUNJE, SENKA
MILAS, VESNA

Razvojno-matična služba
12
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PREZIME I IME
KRPELJEVIĆ, LJILJANA
Voditeljica Razvojno-matične službe
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Radno mjesto
Dipl. knjižničarka

Stručna sprema
VSS
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Odjel Studijske čitaonice
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PREZIME I IME
KATALENAC, DRAGUTIN
ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, MARIJANA
LAUC-ĐANIŠ, VEDRANA
MARATOVIĆ-VASILJEVIĆ, GORDANA
SENAŠI, ĐURĐICA
KARAPANDŽA, BORIS
SEKULIĆ, DUŠANKA

Radno mjesto
Knjižničarski savjetnik
Viša knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka

Stručna sprema
VSS
VSS
VSS
VSS

Knjižničarka
Pomoćni knjižničar
Pomoćna knjižničarka

VŠS
SSS
SSS

Radno mjesto
Viša knjižničarka

Stručna sprema
DR. SC.

Dipl. knjižničar
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Knjižničarka
Pomoćna knjižničarka
Pomoćna knjižničarka

VSS
VSS
VSS
VSS
VŠS
SSS
SSS

Posudbeni odjel
Gornji grad
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PREZIME I IME
MOKRIŠ, SVJETLANA
Voditeljica Posudbenog odjela
PETKOVIĆ, SINIŠA
JURIŠIĆ STIPANČEVIĆ, IVANA
TORMAŠ MARKOVIĆ, TENA
HERCOG, TANJA
FERENC, MARIJA
MOVRIN, SANJA
WENDLING, RUŽA
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Donji grad
28.
29.

PREZIME I IME
FRANJIĆ, IVANA
LIŠNIĆ, MARIJA

Radno mjesto
Dipl. knjižničarka
Pomoćna knjižničarka

Stručna sprema
VSS
SSS

PREZIME I IME
BOLKOVAC, ZLATICA

Radno mjesto
Pomoćna knjižničarka

Stručna sprema
SSS

Radno mjesto
Dipl. knjižničar
Pomoćni knjižničar

Stručna sprema
VSS
SSS

Radno mjesto
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničar

Stručna sprema
VSS
VSS

Radno mjesto
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka
Dipl. knjižničarka

Stručna sprema
VSS
VSS
VSS

Jug 2
30.

Reftala
31.
32.

PREZIME I IME
ŠOKČEVIĆ, KREŠIMIR
RAKOVAC, ROBERT

Industrijska četvrt
33.
34.

PREZIME I IME
GROŠELJ, ANDREJA
SELEŠ, MARIN

Odjel za rad s djecom i mladima
35.
36.
37.
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PREZIME I IME
BIGLBAUER, SUZANA
NAĐ, MELITA
ZAVOĐA, SANJA
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Tajništvo
38.

PREZIME I IME
PTIČAR, BISERKA

Radno mjesto
Tajnica ustanove

Stručna sprema
VSS

Radno mjesto
Tajnica ravnateljice

Stručna sprema
SSS

Radno mjesto
Voditeljica rač.fin. službe
Voditeljica knjigovodstva
Voditeljica računovodstva

Stručna sprema
VSS
SSS
SSS

Radno mjesto
Sistem inženjerka
Informatički referent

Stručna sprema
VSS
SSS

Radno mjesto
Domar
Domar-vozač
Spremačica
Spremačica
Spremačica
Spremačica

Stručna sprema
PKV
SSS
NSS
NSS
NSS
NSS

Ured ravnatelja
39.

PREZIME I IME
MIHAJLOVIĆ, SANDRA

Računovodstveno financijska služba
PREZIME I IME
40. KERETA, MARIJA
41. CRNKOVIĆ, SANDRA
42. ZGREBEC, LJILJANA
Služba za informatičku potporu
PREZIME I IME
43. RAKOVAC, KATICA
44. ŠIMUNOVIĆ, BRUNO

Pomoćne službe
PREZIME I IME
45. KOLAK, BOŽIDAR
46. PAJESKA, STJEPAN
47. BOLJEŠIĆ, VALERIJA
48. KEPIĆ-PAULAJ, JELENA
49. MOHER, KATA
50. STUPAR, ANČICA
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IN MEMORIAM
Početkom godine su nas napustili:
Vjekoslav Bizjak (1941. – 2015.)
- profesor i diplomirani knjižničar. Nakon petogodišnjeg rada u
prosvjeti, 1972. godine dolazi u Gradsku knjižnicu gdje je radio na
poslovima bibliotekara-informatora i voditelja posudbenih odjela do 1979. kada prelazi u Općinsku upravu Osijek. U Knjižnicu
se vraća 1990. godine, ovaj put kao ravnatelj. Posebno je bio
angažiran oko osnivanja Austrijske čitaonice. 1992. godine odlazi
iz Knjižnice i zapošljava se u Osječko-baranjskoj županiji.

Jasna Dijanović (1962. -2015.)
- profesor hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani knjižničar.
U GISKO-u je počinje raditi 1992. godine kao informator na Posudbenom odjelu za odrasle, čiji je bila i voditelj u razdoblju
od 2006. do 2010. godine. Posljednje radno mjesto bilo joj je
u ogranku Industrijska četvrt. Svi ćemo je pamtiti kao stručnu,
marljivu i pouzdanu radnu kolegicu, prijateljicu i nadasve dobru
osobu.
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POPIS ČLANAKA IZ TISKA – 2015.
1. Čitanje Biblije/I.RG.//Glas Slavonije br. 29762 god. 95. (ponedjeljak, 12.01.2015.) str. 10,
2. Čitanje Biblije i razgovor/I.K.//Glas Slavonije br. 29766 god. 95. (petak, 16.01.2015.) str. 14,
3. Čitanje Biblije/I.RG.//Glas Slavonije br. 29768 god. 95. (ponedjeljak, 19.01.2015.) str. 13,
4. Predavanje o Martinu Lutheru/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29768 god. 95. (ponedjeljak, 19.01.
2015.) str. 14,
5. Američki kutak s više od 2000 naslova/D.C.//Glas Slavonije br. 29769 god. 95 (utorak, 20.01.
2015.) str. 16,
6. Predstavljanje knjige/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29770 god. 95. (srijeda, 21.01.2015.) str. 14,
7. Predavanje o meditaciji /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29771 god. 95. (četvrtak, 22.01.2015.) str.
11,
8. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29774 god. 95. (ponedjeljak, 26.01.2015.) str. 11,
9. Predavanje o meditaciji/I.RG.//Glas Slavonije br. 29774 god. 95(ponedjeljak, 26.1.2015.) str.
13,
10. Predavanje o meditaciji/I.RG.//Glas Slavonije br. 29776 god. 95.(srijeda 28.01.2015.) str. 19,
11. Zabava pod maskama/I.RG.//Glas Slavonije br. 29785 god. 95.(07. i 08.2.2015.) str. 14,
12. Čitanje Biblije/I.RG.//Glas Slavonije br. 29785 god. 95.(07. i 08.02.2015.) str. 10,
13. Učenici razgovarali s diplomatom, studenti tražili ljetni posao u SAD-u/I.RG.//Glas Slavonije
br.29786 god. 95.(ponedjeljak, 09.02.2015.) str. 12,
14. Vesela zabava pod maskama/V.L.//Glas Slavonije br.29786 god. 95.(ponedjeljak, 9.2.2015.)
str. 14,
15. Najčitateljica Zlatica Zaradić izbjegava televiziju/D.Celing//Glas Slavonije br.29788 god.
95.(srijeda 11.02.2015.) str. 14,
16. Prelistajte u knjižnici impozantan katalog „Neodoljiva Hrvatska“/I.R.G.//Glas Slavonije
br.29788 god. 95 (srijeda 11.02.2015.) str. 16,
17. Neodoljiva Hrvatska/T.L.//Glas Slavonije br.29792 god. 95 (ponedjeljak, 16.02.2015.) str. 10,
18. Čitanje biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br.29792 god. 95 (ponedjeljak, 16.02.2015.) str. 15,
19. Dokaz multikulturalnosti Osijeka/D.Kć//Glas Slavonije br.29793 god. 95 (utorak 17.02.2015.)
str. 30,
20. Obilježen Međunarodni dan materinskog jezika/N.Vek// Glas Slavonije br.29799 god. 95
(utorak 24.02.2015.) str. 12,
21. Čitaonica i crtaonica u GISKO-u /I.R.G.//Glas Slavonije br.29809 god. 95 (07. i 08.03.2015.)
str. 14,
22. Pozitivno o posvojenju/D.C.//Glas Slavonije br.29810 god. 95 (ponedjeljak, 9.3.2015.) str.
16,
23. Ludolog među umjetnicima/I.R.G.//Glas Slavonije br.29813 god. 95 (četvrtak, 12.3.2015.)
str. 14,
24. Cody McClain Brown u GISK-u i na Kulturologiji/T.L.//Glas Slavonije br.29816 god. 95
(ponedjeljak,16.3.2015.) str. 12,
25. Predstavljen Vodič za preživljavanje u Hrvatskoj/T.L.//Glas Slavonije br.29818 god. 95 (srijeda 18.3.2015.) str. 15,
26. Bibliobus stigao do kraja puta?/M.M.//Glas Slavonije br.29819 god. 95 (četvrtak,19.3.2015.)
str. 16,
27. Ekotjedan u igraonici/I.R.G//Glas Slavonije br.29819 god. 95 (četvrtak,19.3.2015.) str. 14,
28. Mala škola gitare u GISKO-u/I.R.G.//Glas Slavonije br.29824 god. 95(srijeda, 25.3.2015.) str.
19,
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29. Izložba radova članova Waldingera/I.R.G.//Glas Slavonije br.29825 god. 95
(četvrtak,26.3.2015.) str. 12,
30. Mala škola gitare u GISKO-u/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29826 god. 95 (petak,,27.3.2015.)
31. Izložba u GISKO-u/I.K.//Glas Slavonije br. 29829 god. 95 (utorak, 31.3.2015.) str. 15,
32. Zečje igre /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29829 god. 95 (utorak, 31.3.2015.) str. 16,
33.Potraga za bijelim zecom/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29830 god. 95 (srijeda, 01.4.2015.)
str. 14,
34. Izložba priča u 3D/I.K.//Glas Slavonije br. 29831 god. 95 (četvrtak, 02.4.2015.) str. 12,
35. Pronašli bijelog zeca pa osvojili knjige/I.S//Glas Slavonije br. 29831 god. 95 (četvrtak,
2.4.2015.) str. 14-15,
36. Petogodišnjem Luki Kurbaliji roditelji pročitali čak 187 knjiga/N.V//Glas Slavonije
br.29835 god. 95 (srijeda 08.4.2015.) str. 14-15,
37. Obitelj zajedno izlaže radove/I.R.G.//Glas Slavonije br.29836 god. 95 (četvrtak,9.4.2015.)
str.15,
38. Besplatan probni pristup do čak 14.000 e-knjiga,Glas Slavonije br.29837 god. 95 (petak,10.4.2015.) str.13, Sveučilišni glasnik,
39. Coddy Mc Clain Brown posjetio Osijek,Glas Slavonije br.29837 god. 95 (petak,10.4.2015.)
str.13, Sveučilišni glasnik,
40. Čitanje Biblije i razgovor/I.K.//Glas Slavonije br.29839 god. 95 (ponedjeljak,13.4.2015.)
str.13,
41. Besplatna Škola gitare/I.R.G.//Glas Slavonije br.29840 god. 95 (utorak,14.4.2015.) str.12,
42. Neraskidiva je veza književnosti i kazališta/N.V.//Glas Slavonije br.29843 god. 95 (petak,17.4.2015.) str.31
43. Čitanje biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br.29845 god. 95 (ponedjeljak,20.4.2015.) str.11,
44. Ekoradionica u GISKO-u/V.L.//Glas Slavonije br.29845 god. 95 (utorak,21.4.2015.) str.12,
45. Radionica „Jazz with Us“/I.R.G//Glas Slavonije br.29845 god. 95 (utorak,21.4.2015.)
str.15,
46. Besplatne knjige, dječje igraonice, predavanje o jeziku, predstavljanje novih publikacija, glazbeni nastupi/N.V.//Glas Slavonije br.29849 god. 95 (subota 25.4.2015.) str.,
47. Kako na studij u SAD?/I.K.//Glas Slavonije br.29851 god. 95 (ponedjeljak,27.4.2015.)
str.14,
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48. SAD je vodeća destinacija za međunarodne studente/V.L.//Glas Slavonije br.29852 god.
95 (utorak, 28.4.2015.) str.13,
49. Dašak plesne suvremenosti iz New Yorka/D.C.//Glas Slavonije br.29853 god. 95 (srijeda,
29.4.2015.) str.18,
50. Plesna radionica za djecu/I.R.G.//Glas Slavonije br.29853 god. 95 (srijeda, 29.4.2015.)
str.19,
51. Živa knjižnica/I.R.G.//Glas Slavonije br.29857 god. 95 (utorak, 05.5.2015.) str.15,
52. „Živa knjižnica“/I.K.//Glas Slavonije br.29859 god. 95 (četvrtak, 07.5.2015.) str.11,
53. Osječke učenike zarazila jazzom/D.C.//Glas Slavonije br.29863 god. 95 (utorak,12.5.2015.)
str.14,
54. Okrugli stol i izložba u znaku vode/V.L// Glas Slavonije br.29867 god. 95 (16. i 17.5.2015.)
str.12,
55. Sovko volontira/I.R.G.//Glas Slavonije br.29869 god. 95 (utorak, 19.5.2015.) str.12,
56. Dok su majke dojile, njihova starija djeca slušala su priče/M.M.//Glas Slavonije br.29871
god. 95 (četvrtak, 21.5.2015.) str.13,
57. BHV Education u GISKO-u/I.R.G.//Glas Slavonije br.29874 god. 95 (ponedjeljak, 25.5.2015.)
str.13,
58. Glumačko-književna večer/I.K.//Glas Slavonije br.29875 god. 95 (utorak,26.5.2015.) str.11,
59. Obljetnica American Cornera/I.K.//Glas Slavonije br.29876 god. 95 (srijeda,27.5.2015.)
str.14,
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60. Prvi American Corner u Hrvatskoj proslavio 10 godina postojanja/N.Z.E.//Glas Slavonije
br.29877 god. 95 (četvrtak, 28.5.2015.) str.13,
61. Čitanje Biblije i razgovor/I.K.//Glas Slavonije br.29878 god. 95 (petak, 29.5.2015.) str. 16,
62. Promocija knjige „Crni kaput“/I.K.//Glas Slavonije br.29884 god. 95 (06. i 07.6.2015.) str.
10,
63. „Crni kaput“/N.V.//Glas Slavonije br.29887 god. 95 (srijeda,10.6.2015.) str. 34,
64. „Tajna“/N.V.//Glas Slavonije br.29887 god. 95 (srijeda,10.6.2015.) str. 34,
65. American Corner proslavio deset, a Austrijska čitaonica dvadeset godina rada/S.P./
M.Š.K.// Glas Slavonije br.29890 god. 95 (petak,12.6.2015.) str. 5, Sveučilišni glasnik,
66. Roman, a ne izljev nastavka destrukcije/N.V.// Glas Slavonije br.29890 god. 95 (petak,12.6.2015.) str.39,
67. Dubravka i Dražen uvijek zadive čitatelje, njihove roditelje, ali i struku/N.V.// Glas Slavonije br.29891 god. 95 (13. i 14.6.2015.) str.55,
68. Danas posh store/D.P.//Glas Slavonije br.29894 god. 95 (srijeda,17.6.2015.) str.15,
69. Osijek je najljepše mjesto na svijetu da se u njemu dogodi Festival slikovnice – Čuvari
priča /D.P.//Glas Slavonije br.29894 god. 95 (srijeda,17.6.2015.) str.31,
70.„Slučajno“ Nade Vukašinović/D.P.//Glas Slavonije br.29894 god. 95 (srijeda,17.6.2015.)
str.31,
71. Danas nam čitaju tate/I.R.G.//Glas Slavonije br.29896 god. 95 (petak,19.6.2015.) str.15,
72. Nada Vukašinović:Veliki uzor i ideal mi je Irena Vrkljan/T.L.//Glas Slavonije br.29896 god.
95 (petak,19.6.2015.) str.27,
73. Story surprises!/I.R.G.//Glas Slavonije br.29898 god. 95 (utorak, 23.6.2015.) str.11,
74. Story surprises!/I.R.G.//Glas Slavonije br.29899 god. 95 (24. i 25.6.2015.) str.16,
75. Predstavljanje slikovnica „Tajna“ i „Heliot – zmaj gnjezdaš“/N.V.//Glas Slavonije br.29906
god. 95 (petak,03.7.2015.) str.30,
76. Priče su se pričale i slušale na travi, pod drvetom, u dvorištu, uz rijeku Dravu …/N.V.//
Glas Slavonije br.29908 god. 95 (ponedjeljak 06.7.2015.) str.27,
77. Izložba u GISKO-u /V.L//Glas Slavonije br.29911 god. 95 (četvrtak, 09.7.2015.) str.13,
78. Ratni su primjerci Glasa Slavonije pokretna zavičajna kulturna baština/I.R.G.//Glas Slavonije br.29912 god. 95 (petak,10.7.2015.) str.13,
79. Raspisan natječaj za najbolji esej i fotografiju o temi „Održivi gradovi“/M.M.//Glas Slavonije br.29916 god. 95 (srijeda 15.7.2015.) str.17,
80. Počela gradnja moderne Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra/V.L.//Glas Slavonije br.29916 god. 95 (srijeda 15.7.2015.) str.14 I 15,
81. Izložba Romani koje rado „gledamo“/I.K.//Glas Slavonije br.29926 god. 95 (ponedjeljak
27.7.2015.) str.12,
82. Najtraženiji su krimići i ljubavni romani, a popularna su djela i osječkih književnika/V.L//
Glas Slavonije br.29929 god. 95 (četvrtak, 30.7.2015.) str.12 i 13,
83. Ljetujmo s knjigama/V.L//Glas Slavonije br.29929 god. 95 (četvrtak, 30.7.2015.) str.14,
84. Djeca jedva dočekala ljeto da mogu uživati u beletristici/V.L//Glas Slavonije br.29931
god. 95 (1. i 2.8.2015.) str.12. i 13.,
85. Ljetujmo s knjigama/Mr.M//Glas Slavonije br.29931 god. 95 (1. i 2.8.2015.) str.10.,
86. Ljetujmo s knjigama/V.L//Glas Slavonije br.29937 god. 95 (ponedjeljak 10.8.2015.) str.15,
87. Ljetujmo s knjigama/V.L//Glas Slavonije br.29939 god. 95 (srijeda 12.8.2015.) str.17,
88. Besplatni pristup/I.R.G.//Glas Slavonije br.29946 god. 95 (petak 21.8.2015.) str.10,
89. Posudba knjiga neće biti moguća 29. i 31. kolovoza/I.R.G.//Glas Slavonije br.29946 god.
95 (petak 21.8.2015.) str.12,
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90. GISKO: Nema posudbe u subotu i ponedjeljak/I.R.G.//Glas Slavonije br.29951 god. 95
(četvrtak 27.8.2015.) str.13,
91. Radionice u GISKO-u/I.R.G.// Glas Slavonije br.29954 god. 95 (ponedjeljak 31.8.2015.)
str.10,
92. Prometni odgoj najvažniji za djecu koja kreću u školu/M.M./Glas Slavonije br.29955 god.
95 (utorak 1.9.2015.) str.11,
93. Šest autora, tri zemlje, jedan kombi i harmonika u pet gradova/D.Kć.//Glas Slavonije
br.29956 god. 95 (srijeda 2.9.2015.) str.24,
94. Radionica o digitalnim dokumentima/I.R.G.//Glas Slavonije br.29959 god. 95 (5. i
6.9.2015.) str.13,
95. Predstavljanje knjige „Omorina“/V.L.//Glas Slavonije br.29961 god. 95 (utorak 8.9.2015.)
str.14,
96. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br.29966 god. 95 (ponedjeljak, 14.9.2015.) str.12,
97. Hrvatska očima mađarskih autora/D.C.//Glas Slavonije br.29966 god. 95 (ponedjeljak,
14.9.2015.) str.15,
98. GISKO: Zatvaranje Medioteke/I.R.G.//Glas Slavonije br.29966 god. 95 (utorak, 15.9.2015.)
str.11,
99.Među šest pisaca i Osječanka Ivana Šojat/D.Kć.//Glas Slavonije br.29969 god. 95 (četvrtak,
17.9.2015.) str.26,
100. Čitanje Biblije/I.K.//Glas Slavonije br.29972 god. 95 (ponedjeljak, 21.9.2015.) str.15,
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99. Među šest pisaca i Osječanka Ivana Šojat/D.Kć.//Glas Slavonije br.29969 god. 95
(četvrtak, 17.9.2015.) str.26,
100. Čitanje Biblije/I.K.//Glas Slavonije br.29972 god. 95 (ponedjeljak, 21.9.2015.) str.15,
101. Šest književnika obišlo pet hrvatskih gradova/D.Kć.//Glas Slavonije br.29972 god. 95
(ponedjeljak, 21.9.2015.) str.33,
102. Čitanje Biblije/I.K.//Glas Slavonije br.29972 god. 95 (ponedjeljak, 21.9.2015.) str.15,
103. Izložba Filipa Kosa/I.K.//Glas Slavonije br.29976 god. 95 (petak, 25.9.2015.) str.11,
104. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br.29979 god. 95 (ponedjeljak, 28.9.2015.) str.15,
105. Izložba „Održivi gradovi“/I.R.G.//Glas Slavonije br.29979 god. 95 (ponedjeljak, 28.9.2015.)
str.15,
106. Izložba eseja i fotografija/Ma.M//Glas Slavonije br.29981 god. 95 (srijeda, 30.9.2015.)
str.15,
107. Tek mu je 17 godina, a već ima impresivnu biografiju/V.L.//Glas Slavonije br.29983 god.
95 (petak, 02.10.2015.) str.17,
108. Mladi, vrijeme je za pokret!/V.L.//Glas Slavonije br.29984 god. 95 (03. i 04.10.2015.)
str.15,
109. Ljubav djeci prije svega!/V.L.//Glas Slavonije br.29984 god. 95 (03. i 04.10.2015.) str.16,
110. Od 15. listopada do 15. studenoga u GISKO-u niz sadržaja za studente/M.Š.K.//Glas Slavonije br.29988 god. 95 (petak, 09.10.2015.) str.7, Sveučilišni glasnik
111. Biblijski razgovori/I.R.G.//Glas Slavonije br.29990 god. 95 (ponedjeljak, 12.10.2015.) str.13,
112. Izložba o turizmu/I.K.//Glas Slavonije br.29990 god. 95 (ponedjeljak, 12.10.2015.) str.16,
113. U zemlji plavog noja/I.R.G.//Glas Slavonije br.29993 god. 95 (četvrtak, 15.10.2015.) str.10,
114. Radionica „opipaj i osjeti“ i igraonica „Prvi put u knjižnici“/I.R.G.//Glas Slavonije br.29993
god. 95 (četvrtak, 15.10.2015.) str.12,
115. Prvašići OŠ Svete Ane prvi put u knjižnici s učiteljicom/M.M.//Glas Slavonije br.29996
god. 95 (ponedjeljak, 19.10.2015.) str.16,
116. Poučne i zabavne radionice za djecu i njihove roditelje/I.R.G.//Glas Slavonije br.30002
god. 95 (ponedjeljak, 26.10.2015.) str.13,
117. Razgovor o Bibliji/I.R.G.//Glas Slavonije br.30002 god. 95 (ponedjeljak, 26.10.2015.) str.17,
118. Djeca rekla zbogom „čičku“ na obući/I.R.G.//Glas Slavonije br.30003 god. 95 (utorak,
27.10.2015.) str.14,
119. E-knjiga za djecu/I.R.G.//Glas Slavonije br.30004 god. 95 (srijeda 28.10.2015.) str.14,
120. Čarolija Malog princa u knjižnici i u kinu/M.M.//Glas Slavonije br.30014 god. 95 (ponedjeljak, 09.11.2015.) str.14,
121. GISKO za djecu/ I.R.G.//Glas Slavonije br.30015 god. 95 (utorak, 10.11.2015.) str.14,
122. Danas u GISKO-u Bista Rudolfa Franjina Magjera/D.Kć//Glas Slavonije br.30017 god. 95
(četvrtak 12.11.2015.) str.14,
123. Glazba u HNK, „Bye-bye, Anopheles!“ u MLU, film u Uraniji, izložba u GISKO-u/N.V.//
Glas Slavonije br.30018 god. 95 (petak, 13.11.2015.) str.46,
124. Rudolf Franjin Magjer/D.Kć//Glas Slavonije br.30019 god. 95 (14. i 15.11.2015.) str.48,
125. Radionica kreativnog pisanja na engleskom/I.R.G.//Glas Slavonije br.30021 god. 95
(utorak, 17.11.2015.) str.14,
126. Hrvatsko-austrijski kulturni i jezični kontakti rezultirali su sličnim riječima/D.Kć//Glas
Slavonije br.30022 god. 95 (srijeda 18.11.2015.) str.30,
127. Dosadno ti je? Pa čitaj!/V.L//Glas Slavonije br.30023 god. 95 (četvrtak, 19.11.2015.) str.14,
128. Razgovor o Bibliji/I.R.G.//Glas Slavonije br.30025 god. 95 (21. i 22.11.2015.) str.16,
129. Slušaonica u GISKO-u/I.R.G//Glas Slavonije br.30035 god. 95 (četvrtak, 03.12.2015.) str.12,
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130. „Radioaktivna“ slušaonica za djecu/D.C//Glas Slavonije br.30037 god. 95 (5.i 6.2015.)
str.14,
131. Udruga Izvor: Žene ženama/I.R.G//Glas Slavonije br.30041 god. 95 (četvrtak, 10.12.2015.)
str.13,
132. Svaki dan igraonice, radionice i druženja/I.R.G.//Glas Slavonije br.30055 god. 95 (utorak,
29.12.2015.) str.14,
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FINANCIRANJE
Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom
planu (NN 124/14 i 115/15) i Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom
računovodstvu (NN 3/15 i 93/15) obvezuje sve proračunske korisnike da izrade financijske
izvještaje za proračunsku godinu.
Sukladno Statutu Gradske i sveučilišne knjižnice Upravno vijeće prihvaća godišnje financijske izvještaje, a sukladno Statutu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Senat prihvaća
godišnji obračun svih sastavnica Sveučilišta, a time i Knjižnice. Gradsko vijeće Grada Osijeka
prihvaća godišnja izvješća Knjižnice za gradsku djelatnost.
Prema Pravilniku o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika Proračuna
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek je i u 2015. godini registrirana kao proračunski korisnik
Državnog proračuna.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku svojim financijskim planom planira sredstva
za redovno poslovanje Knjižnice. Senat Sveučilišta donosi odluku o raspodjeli odobrenih
godišnjih sredstava za plaće, materijalna prava zaposlenika, troškove poslovanja i dr. koje
doznačuje nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH mjesečno iz Državne
riznice, a prema zahtjevima Sveučilišta.
Sukladno Zakonu o knjižnicama Gradska i sveučilišna knjižnica obavlja dvojnu djelatnost:
gradsku i sveučilišnu. Gradsku djelatnost financira Grad Osijek iz svog proračuna po odobrenom Programu rada Knjižnice. Grad Osijek iz Proračuna, prema našim pismenim zahtjevima,
doznačuje mjesečno odobrena sredstva za zaposlene, materijalne rashode i nabavu knjižne
i neknjižne građe kao tekuću pomoć iz gradskog proračuna.
Prema objavljenim natječajima za pojedine programe gradske djelatnosti kao što su: rad
Razvojno matične službe, rad Središnje knjižnice Austrijanaca, nabavu knjižne građe, opreme
te ostale programe sredstva dobivamo od Ministarstva kulture. Za nabavu knjižne građe
dobivamo sredstva i od Osječko baranjske županije. Svim proračunima redovito dostavljamo
potrebne financijske izvještaje o utrošku odobrenih sredstava.
Upravno vijeće Knjižnice je 18. prosinca 2015. godine usvojilo rebalans financijskog plana za
2015. godinu.
U privitku dajemo podatke iz obveznih financijskih izvještaja za 2015. godinu i to: tablica 1.
s podacima iz obrasca PR- RAS o ostvarenim prihodima i rashodima (rekapitulacija); tablica
2. s detaljnim podatcima o prihodima i rashodima; tablica 3. s podacima iz Bilance o stanju
imovine, potraživanja, obveza i izvora i Bilješke. U bilješkama, koje su obvezne i čine
dopunu podataka uz financijske izvještaje dane su kratke dopune za pojedine stavke prihoda, rashoda i bilance.
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SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK
31000 OSIJEK, EUROPSKA AVENIJA 24,
OIB: 46627536930; ŽUPANIJA 14; GRAD 312;
RKP: 2508
MB: 03014347
RAZINA:11, RAZDJEL: 080
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9101
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE
Bilješke su obvezne i čine dopunu podataka uz financijske izvještaje.
U privitku dajemo kratke dopune za pojedine stavke u obveznim financijskim izvještajima:
Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS), Bilanci na dan 31.12.
2015. (BIL), Izvještaju o promjenama vrijednosti imovine (P-VRIO) i Izvještaj o rashodima
prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)s objašnjenjem većih odstupanja (iznad
10%) u odnosu na prethodno razdoblje.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA
RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12. 2015. GODINE – (PR- RAS)
1. Ukupni prihodi poslovanja (AOP 001)
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom i financira
se iz više izvora: gradsku djelatnost iz Proračuna grada Osijeka i Državnog proračuna
putem Ministarstva kulture RH i Proračuna Osječko-baranjske županije; sveučilišnu djelatnost iz Državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH odnosno
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ukupni prihodi u 2015. godini manji su za
7% u odnosu na 2014. jer su smanjeni prihodi od svih financijera (Grada Osijeka za 19%,
Ministarstva kulture 14% i Ministarstva znanosti za 5%).
2. Pomoći iz proračuna (AOP 065)
Sredstva Grada Osijeka za financiranje gradske djelatnosti Gradske i sveučilišne knjižnice
Osijek su planirana u Proračunu Grada za 2015. godinu s iznosom od 1.900.000 kn. Kako
ta sredstva nisu bila dostatna za financiranje, Rebalansom Proračuna Grada Osijeka odobreno je povećanje za 200.000,00 kn. U 2015. godini doznačeno je za financiranje gradske djelatnosti Knjižnice u iznosu 2.102.000 kn, za rashode za zaposlene i materijalne
rashode (1.902.000 kn) i nabavu knjiga (200.000 kn) što je za 19% manje u odnosu na
2014. (2.500.000 kn)
Pomoći iz Proračuna Ministarstva kulture za rad gradske djelatnosti iznosi 856.318 i manji
su za 14% u odnosu na 2014. godinu (996.522 kn).
Proračunska sredstva Osječko-baranjske županije su za odobreni program nabave knjižne
grade Knjižnice doznačena u iznosu 3.000 kn.
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu
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3. Prihodi od kamata po viđenju (AOP 071)
Knjižnica ima otvoren žiro račun za obavljanje platnog prometa u zemlji u PBZ d.d. Zagreb te je ostvarila kamate po viđenju za sredstva na računu koje su manje za 11% u
odnosu na 2014.godinu zbog znatno manje raspoloživih sredstava na računu.
4. Prihodi po posebnim propisima (AOP 108)
Temeljem Tumačenja Ministarstava financija, upisnina u Gradsku i sveučilišnu knjižnicu
predstavlja sufinanciranje cijene u kulturi i knjiži se na konto 6526 – ostali nespomenuti
prihodi i iznosi 784.344 kn; neutrošeni prihodi i 2014. godine a odnose se na refundaciju
za 2015. g. doprinosa HZZO za stručno osposobljavanje 37.021 kn.
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi AOP 121)
Vlastiti prihodi Knjižnice u 2015. godine čine prihodi od fotokopiranja knjižne građe,
međuknjižnične posudbe, korištenja knjižnične baze podataka (Crolist) knjižnicama pojedinih fakulteta Sveučilišta u Osijeku i dr. Prihodi su povećani u odnosu na 2014. godinu
za 26% jer su se u 2015. i drugi fakulteti Sveučilišta u Osijeku odlučili na korištenje
zajedničke knjižnične baze Crolist.
6. Tekuće donacije (AOP 125) se odnose na donaciju američkog veleposlanstva godinu
doznačenu u 2015. g. namijenjenu za materijalne troškove za uređenje American cornera
u Knjižnici. U 2015. je donacija u cijelosti utrošena.
7. Kapitalne donacije (AOP 126)
Kapitalne donacije se odnose na donacije knjižne građe fizičkih i pravnih osoba i to:
Kapitalne donacije drugih pravnih osoba knjižne i neknjižne građe u iznose 64.284,50 kn
i kapitalne donacije fizičkih osoba knjižne i neknjižne građe u iznosu od 56.012,60 kn ;
Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (donacije opreme američkog
veleposlanstva u RH) u iznosu od 134.608,49 kn i kapitalnu donaciju Austrijskog kulturnog
foruma iz Beča za televizor za knjižnicu austrijske manjine u RH u iznosu od 5.838,99 kn.
8. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna (AOP 128)
Knjižnica je prema razvrstavanju u Registru korisnika državnog proračuna. Prihodi
nadležnog ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za sveučilišnu djelatnost iz godine u godinu su manji. U 2015. godini iznose 3.795.559 kn što je za 5% manje u odnosu
na 2014. (a prema Odluci o raspodjeli odobrenih godišnjih sredstava iz financijskog plana
Sveučilišta u Osijeku.
9. Rashodi poslovanja (AOP 147)
Rashodi poslovanja su iz godine u godinu sve manji te su u 2015. g. (6.594.450 kn) manji
za 8% u odnosu na 2014. godinu (7.169.441 kn) zbog smanjenih ukupnih prihoda od
financijera GISKO.
10. Rashodi za zaposlene (AOP 148)
Ostali rashodi za zaposlene su manji za 25% u odnosu na 2014. godinu zbog smanjenih
prihoda.
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11. Materijalni rashodi (AOP 160)
Materijalni rashodi su već par godina manji tako da su u 2015. za 14% manji u odnosu na
2014. godinu zbog smanjenih prihoda.
12. Službena putovanja (AOP 162)
Sredstva su manja za 17% u odnosu na 2014. jer su sredstva za te namjene bila smanjena.
13. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (AOP 167)
Značajno su smanjeni rashodi za uredski i drugi materijal i to za 31% budući zbog racionalizacije nismo imali dovoljno sredstava za te rashode.
14. Intelektualne usluge i osobne usluge (AOP 181)
Zbog smanjenih prihoda Grada Osijeka i Ministarstva kulture mnogi programi Knjižnice
planirani u 2015. godini nisu ostvareni te su i rashodi za intelektualne i osobne usluge
značajno manji i iznose samo 14.224 što je za 70% manje u odnosu na 2014.(47.366 kn).
15. Računalne usluge (AOP 182)
Kako Knjižnica nije imala svojih sredstva, Sveučilište u Osijeku je kupilo i predalo u
vlasništvo server jer je stari bio neispravan. Iz svojih vlastitih sredstava morali smo platili
37.500,00 kn za nadogradnju i prilagodbu servera za računalni program Crolist koji koriste
Knjižnica i veći dio fakultetskih knjižnica Sveučilišta. Tako su rashodi za računalne usluge
su veće za 59% u odnosu na prethodnu godinu.
16. Ostale usluge (AOP 183)
Rashodi su manji za 35% i u odnosu na 2014. godinu jer nije bilo sredstava za neke programe koje financira Ministarstvo kulture.
17. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)
To su rashodi koji se odnose na plaćene doprinose osobama koju su u 2015. godini bile na
stručnom osposobljavanju u Knjižnici, a bez zasnivanja radnog odnosa i veći su u odnosu
na prethodnu godinu 23%.
18. Premije osiguranja (AOP188)
Zbog smanjenih prihoda smanjili smo značajno rashode za premije osiguranja i to 35%.
19. Reprezentacija ( (AOP 189)
Rashodi za reprezentaciju značajno su smanjeni, čak 57% u odnosu na 2014. godini.
Razlog je tome sanjenje sredstava od strane Grada Osijeka i Ministarstva kulture te
nismo mogli neke projekte ostvariti.
20. Pristojbe i naknade (AOP 191)
Iznos za rashode za pristojbe i naknade manji je u odnosu na 2014. za 68% i iznosi
1.650,00 kn.
21. Postrojenja i oprema (AOP 353)
Rashodi za uredsku opremu i namještaj su povećani za 13% jer smo i u 2015. godini do-
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bili značajnu donaciju američkog veleposlanstva u RH za uređenje i opremanje American
cornera u Knjižnici.
22. Manjak prihoda i primitaka – (AOP 404)
Manjak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 16.578 kn.
23. Višak prihoda – preneseni (AOP 405)
Preneseni višak prihoda i primitaka nad izdacima i rashodima za 2014 . godinu iznosi
128.800 i odnosi se na neutrošene donacije američkog veleposlanstva RH koji je u cijelosti utrošen u 2015. godini.
24. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 637)
Konačni financijski rezultat je višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 112.222
kn a čine ga neutrošena sredstva donacije američkog veleposlanstava (28.323 kn) i iz prihoda od upisa za nabavku knjižne i neknjižne građe u 2015. godini (83.899 kn), koja ćemo
utrošiti u prvom tromjesečnu 2016. godine budući nova novčana sredstva za nabavu
građe iz Ministarstva kulture stižu tek krajem svibnja 2016.godine.
U privitku su tablice 1, 2, 3 i 4. s podacima o ostvarenim prihodima i rashodima od 1994.
do 2015. prema izvorima financiranja.
BILANCA STANJA
25. Imovina (AOP 001)
Bilanca stanja je uravnotežena jer je vrijednost imovine ista vrijednosti obveza i vlastitih
izvora.
Vrijednost nefinancijske imovine na dan 31.12. 2015. smanjenja je u odnosu na stanje imovine na dan 1.1. 2015. zbog isknjiženja rashodovane opreme iz 2014. godine iz evidencije i
knjiženja obveznog godišnjeg otpisa vrijednosti (tj. smanjenja sadašnje vrijednosti) imovine po stopama otpisa propisanih Pravilnikom o proračunskom računovodstvu . Od 2013.
godine prema uputama i odluci vršili smo ispravak vrijednosti samo za AV građu čija je
stopa otpisa je 20%.
Vrijednost zemljišta i stambenih zgrada (zgrada E. avenije 24 i neotkupljenog stana) je
knjigovodstvena a ne tržišna (revalorizacija se ne obavlja od 1993. godine jer ne postoji
zakonska obveza do stope inflacije 5%). Izvršeno je i isknjiženje rashodovane dugotrajne
imovine iz 2014. godine.
Nefinancijska imovina je povećana ukupno u 2015.g. za 16% u odnosu na 2014.g.
Značajnije je povećanje kod AOP 014 Postrojenja i opreme za 26% jer smo dobili donaciju
američkog veleposlanstva za opremanje American cornera. Povećanje od 19% je vidljivo
kod AOP 030 - Knjige (i AV građa i dr.) jer su nabavljena iz sredstava Ministarstva kulture
(570.000, iz sredstava Grada Osijeka 200.000,00 i ostatak iz donacija i sredstava Knjižnice).
26. Novac u banci i blagajni (AOP 064)
Financijsku imovinu čine novčana sredstva na žiro računu kod PBZ banke koja na dan
31.12.2015. iznose 170.983 i 25% je manje u odnosu na 2014. godinu. Novac u glavnoj i
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pomoćnim blagajnama iznosi 2.571 i manje je za 54% nego u 2014. godini budući da se
tijekom cijele godine isplate obavljaju na tekući račun zaposlenika, a gotovina iz blagajne
koristi samo za putne troškove i hitne i nepredviđene potrebe.
27. Ostala potraživanja (AOP 080)
Potraživanja se odnose na nerefundirana bolovanja na teret HZZO za 11 i 12 mj. 2015. godine i značajno su manja u 2015. jer u 2014. do datuma predaje financijskih izvješća nije
se obavio prijeboj potraživanja i obveza od strane Državne riznice i HZZO.
28. Obveznice za prodaju otkupljenih stanova (AOP 113)
Kod prodaje društvenih stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo prodaja se vršila
i otkupom stare štednje koja je sukladno Zakonu o pretvaranju deviznih depozita građana
u javni dug (NN106/93.) godine pripala Knjižnici i za to je dobila 30% vrijednosti depozita
u obveznicama RH.
Na računima 14412/91122 vode se sredstva (kamate i anuiteti) koja prema potvrdi PBZ
Zagreb iznose 1.321,39 EUR. Izvršili smo usklađenje s srednjim tečajem EUR HNB na dan
31.12. 2015.
29. Rashodi budućeg razdoblja (AOP 158)
Obračunata bruto plaća s doprinosima na plaću zaposlenika za 12/15. u iznosu od
459.048,16 kn; obračunati doprinosi za neispunjavanje kvote zapošljavanja invalida za
12/15 u iznosu od 1.817,74 kn što je ukupno 460.865,90 kn.
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 125)
		
30. Obveze za zaposlene (AOP 165) su obveze za obračunatu a neisplaćenu plaću
(459.048,16 kn) s bolovanjem na teret HZZO za 12/15. (2.036,32 kn)koja je iskazana u bilanci i iznosi 461.084,48 kn.
31. Obveze za materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavku
nefinancijske imovine (AOP 166,167 i 176)
Rashodi koji se odnose na prosinac 2015. i terete izvještajno razdoblje 2015. bit će plaćeni
u siječnju 2016. godine.
32. Ostali vlastiti izvori (AOP 228)
Ostali vlastiti izvori su izvori vlasništva za donacije i izvori vlasništva za obveznice
33. Višak/manjak (AOP 234 i AOP 239)
Sukladno čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu provedena
je korekcija rezultata za evidentiranje sredstava na računima kapitalnih prijenosa sredstava u iznosu od 1.053.744,58 (Kapitalne pomoći ). Višak prihoda od poslovanja je 322.605
kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine je 210.383 kn (razlika je višak prihoda od
112.222 kn koji ćemo po knjiženju Odluke o rasporedu rezultata knjižiti u 2016.)
34. Tablice iz st. 1. Članka 14. Pravilnika o financijskom izvješćivanju su prazne jer nemamo
podataka o kreditima, dospjelih kamatama i ostalih ugovornih odnosa i sporova na sudu.
IZVJEŠTAJ za 2015. godinu

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

83

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE1. 1 DO 31.12.2015.
(P-VRIO)
35. Iznos povećanja pod AOP 018 u stupcu 4 odnosi se na povećanje vrijednosti dugotrajne imovine za knjižnu građu koju je Ministarstvo kulture dostavilo otkupom od izdavača i
donaciju servera od Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ DJELATNOSTI za razdoblje 1.1. do 31.12.
2015. (RAS- funkcijski)
36. Rekreacija, kultura i religija (AOP 103)
Prema Okružnici Ministarstva financija od 13. siječnja 2016. godine obvezni smo predavati obrazac RAS-funkcijski. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ustanova je u sastavu
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeka a obavlja knjižničnu djelatnost te smo popunili AOP
105 s podacima o ukupnim rashodima koji su jednaki podacima AOP 402 na obrascu PRRAS .

Osijek, 27. siječnja 2016. godine
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Ravnateljica
Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka
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