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Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek najveća je knjižnica istočne Hrvatske koja broji zbirku od 506.097 
svezaka knjiga, 12.984 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 po-
sudbenim 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 mi-
jenja 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. 

GRADSKA I SVEUČILIŠNA 
KNJIŽNICA OSIJEK
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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 Američki kutak  u Hr-
vatskoj, 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 ram-
pu 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.
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 kam-
pusa.

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 Osječko-baranjske 
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
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 te 
Bibliobus sa stajalištima u Višnjevcu, Josipovcu, Klisi, Sarvašu i Tenji.

Ogranci Knjižnice nisu podružnice u smislu Zakona o ustanovama.
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Izgradnja zbirki Knjižnice i nabava nove građe odvijala se u 2014. 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 zadovolja-
vanja različitih informacijskih potreba korisnika Knjižnice – građana Grada Osijeka i Osječko-baranjske 
županije, kao i drugih korisnika te pružanja drugih knjižničnih usluga, provođenja mnogobrojnih pro-
grama i sadržaja narodnog karaktera Knjižnice u skladu  s njezinim mjestom i ulogom središnjeg infor-
macijskog centra grada i županije; 

2. Nabava građe i osiguravanje pristupa informacijama i knjižničnoj građi za potrebe visokoškolske nao-
brazbe i znanstveno istraživačke djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U 2014. godini Knjižnica je uspjela za svoje zbirke nabaviti sve značajne naslove izdane u proteklom raz-
doblju. 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.

IZGRADNJA ZBIRKI - 
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

ReVIzIJA I OtPIS

Vezano uz izgradnju i stručno sređivanje zbirki 
Knjižnice  u 2014. godini provedena je revizija 
Spomeničke zbirke prilikom koje je proveden 
otpis po kriteriju uništenosti 967 jedinica građe.

StANJe zBIRKI

Knjižnica raspolaže ukupnim knjižničnim zbirkama 
od (stanje 31.12.2014.):

506.097 knjiga
1.522 naslova tekuće periodike (231 naslov novina; 
1.291 naslov časopisa)
4.131 primjerak DVD-a
9.168 primjeraka CD-a
1.213 CD ROM-a
271 igre i igračke
43 zvučna uređaja / playaway
59 Blu-ray izdanja
52.698 primjeraka ostale građe (sitni tisak, zemljo-
pisne karte, note i izložbeni katalozi)

Posebne zbirke:

• 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
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LeGAtI

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.

PODACI O PRINOVLJeNOJ GRAĐI (UKUPNO)

Vrsta građe Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka

Knjige 8.321 15.073

Ostala građa:

   Novine 231 24.183
   Časopisi 1.291 7.746
   Note 67 67
   Grafičke mape/Stare 
   razglednice/Karte

                      18 18

   Gramofonske ploče 12 12
   Izložbeni katalozi 97 97
   CD 447 447
   CD - ROM 41 41
   DVD 291 291
   Igračke 9 9
   Sitni tisak 1.561 1.561



8

Godišnji izvještaj za 2014. godinu
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.

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 re-
dovito, besplatno i ažurno dostavljanje devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih publikacija odnosno 
knjižne i neknjižne, audiovizualne i elektroničke građe. Knjižnica prima obvezni primjerak od 1961. go-
dine. 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 Hr-
vatskoj i broji 3.121 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.

Austrijska čitaonica

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 (Bach-
mann, 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.

BDI zbirka

BDI zbirka (Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija) zbirka je knjižnične građe s područja 
knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti (muzeologija, arhivistika) 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 Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka

Kupovina 2.552 9.210

Obvezni primjerak RH 3.811 3.811

Dar: 1.958 2.052

Dar – fizičke osobe    860    864
Dar – pravne osobe    134    224
Dar – Magistarski i doktorski 
radovi – pravne osobe

263 263

Otkup – Ministarstvo kulture    529    529
Otkup – Ministarstvo kulture – 
dopuna za 2013. godinu

     51      51

Dar japanske vlade      17      17
Dar Austrijska čitaonica    104    104
Ukupno 8.321                15.073

Tijekom 2014. godine pribavljeno je 115 naslova lektire u 1.050 
primjeraka. Za lektirnu građu utrošeno je 91.947,93 kn.

Note Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka
Obvezni primjerak RH 67 67
Gramofonske ploče
Obvezni primjerak RH                       12 12
Grafičke mape / Stare razglednice 
/ Karte
Dar fiz. osobe – razglednice 13 13
Obvezni primjerak RH  5   5
Izložbeni katalozi
Obvezni primjerak RH 97 97
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Tijekom 2014. godine pribavljeno je devet igračaka na koje 
je utrošeno 6.527 kn.

CD Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka

Kupovina 242 Ukupno Glazbeni Govorni
242 197 45

Obvezni primjerak RH 188 188
Dar – AČ  4  4
Dar – fizičke osobe 13 13
Ukupno 447 447

CD-ROM

Obvezni primjerak RH 39 39
Otkup – Ministarstvo kulture   2   2
Ukupno 41 41

DVD

Kupovina 272 Ukupno Filmski Glazbeni
272 207 65

Obvezni primjerak RH  19 19
Ukupno 291  291

Za odrasle Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka
Znanstvena literatura 1.416 2.916
Strana beletristika    551 2.827
Domaća beletristika    113    578
Ukupno 2.080 6.321

Za djecu
Znanstvena literatura   26   120
Beletristika 409 2.769
Ukupno 435 2.889

StRUKtURA NOVIH NASLOVA KUPLJeNIH KNJIGA
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U 2014. godini nabavljeno je 45 novih naslova zvučnih knjiga 
za potrebe slijepih i slabovidnih osoba. Bilten prinova zvučne 
knjige dostupan je na mrežnim stranicama Knjižnice.

StRUKtURA PRIBAVLJANe GRAĐe - PeRIODIKA

Novine Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka
Kupovina                        10  10.238
Obvezni primjerak RH 216                    13.661
Dar    2    168
Dar – Austrijska čitaonica    3    116
Ukupno 231                    24.183

Časopisi Ukupan broj naslova Ukupan broj primjeraka
Kupovina     41    1.407
Obvezni primjerak RH 1.190 6.287
Dar (pojedinac, ustanova)     34   246
Dar – Austrijska čitaonica      20   320
Dar - American Corner        6     62
Ukupno 1.291                8.322
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Poslovi obrade uključuju tehničku obradu, inventarizaciju, katalogizaciju i rekatalogizaciju, klasifikaciju 
i reklasifikaciju, predmetnu obradu, poslove holdinga, održavanje lokalne baze Knjižnice i Skupnog kata-
loga 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.

OBRADA GRAĐE

U 2014. 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 elektronički građu 
periodičkih publikacija. Korisnicima je građa dostupna kroz mrežni katalog Knjižnice.
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teHNIČKI OBRAĐeNA I INVeNtARIzIRANA GRAĐA  zAPRIMLJeNA SVIM 
VIDOVIMA NABAVe
VRStA GRAĐe UKUPAN BROJ PRIMJeRAKA

Knjige (kupovina, dar, OP) 16.435

Kupovina     11.939
Obvezni primjerak   4.331
Austrijska čitaonica       96
American Corner       69
Neknjižna građa                              1.085

AV građa(kupovina, dar)      609
Elektronička građa (kupovina, dar)           2
NBM, CR (OPRH)      437
Grafike                                   15
Igračke  (kupovina, dar)      22

Katalogizirano je 31.493 jedinica građe, a u sklopu sadržajne obrade 
izrađeno je 15.393 predmetnica.

Katalogizacija:

Katalogizacija u mrežnom 
katalogu  SKOBŽ/GISKO

11.265

Katalogizacija  i preuzimanje u 
mrežnom katalogu SKHK

  10.114

Katalogizacija u mrežnom katalogu 
SKHK

 1.138

Preuzimanje zapisa iz SKHK  8.976
Ukupno  31.493

Sadržajna obrada

Sadržajna obrada SKOBŽ/GISKO   9.169
Sadržajna obrada SKHK        6.224
Ukupno  15.393

Preuzeti zapisi

Preuzeti zapisi iz skupnog kataloga 
SKOBŽ  u GISKO                                       

11.265

Preuzeti iz SRCA (SKHK) u SKOBŽ 8.976
Katalogizirani zapisi na serveru u 
SRCU(SKHK) od GISKO katalogiza-
tora (kooperativna katalogizacija)                                                                         

   1.138

Preuzeti zapisi iz skupnog u bazu 
Narodne knjižnice Čepin       

   1.506

Središnja nadbiskupijska i fakultet-
ska knjižnica u Đakovu

5.837

Knjižnica Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta u Osijeku

    198

Knjiznica Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku

4.901



14

Godišnji izvještaj za 2014. godinu
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.

StANJe CROLISt BAze SKUPNOG KAtALOGA KNJIŽNICA OSJeČKO-BARANJSKe 
ŽUPANIJe  U 2014.

A zapisi (autorske odrednice):

Izrađeno u 2014.                                      18.177   
Sveukupno u GISKO CROLIST bazi                                   181.770
B zapisi (kataložni zapisi)

Izrađeno u 2014.                                       19.376  
Sveukupno u GISKO CROLIST bazi                                    193.760

Holding baza

Master zapisi                                              11.052
Copy zapisa                                              19.253

zAŠtItA KNJIŽNIČNe 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.
Ukupno je zaštićeno, umatanjem u plastičnu foliju, 4.510 jedinica knjižnične građe u 11.262 primjerka.
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Usluge knjižnice tijekom 2014. godine koristilo je 12.984 korisnika. Tijekom 2014. godine korisnici Knjižnice 
pročitali su u čitaonicama 15.767 primjeraka časopisa i 53.992 primjeraka novina. Broj korisnika u 
čitaonicama bio je 19.184.

Visina upisnine u 2014. 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 2014. go-
dine korisnici su se u nekoliko navrata mogli upisivati i po sniženim cijenama. 

KORISNICI I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

Tijekom 2014. godine u Knjižnicu se upisalo 7.772 korisnika.
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Struktura upisanih korisnika GISKO prema internoj klasifikaciji

VRStA KORISNIKA UPIS OBNOVA UKUPNO

KV 2 14 16
NSS 10 23 33
SSS 296 1.385 1.681
VŠS 80 294 374
VSS 252 1.362 1.614
dr. sc. 9 41 50
mr. sc. 8 37 45
Predškolci 52 82 134
Učenici OŠ 244 560 804
Učenici SŠ 142 424 566
Studenti 570 1.027 1.597
Umirovljenici 116 620 736
Stariji od 65 godina 17 99 116
Udruge 0 1 1
Odjel Knjižnice 0 5 5
UKUPNO 1.798 5.974 7.772

Broj upisanih korisnika u GISKO prema lokaciji

ODJeL UPIS OBNOVA UKUPNO

PO Gornji grad 1.067 2.899 3.966
Odjel za rad s djecom i mladima 227 609 836
Ogranak Donji grad 189 981 1.170
Ogranak Jug 2 66 412 478
Ogranak Retfala 130 560 690
Ogranak Ind. četvrt 110 484 594
Bibliobus 9 29 38
UKUPNO 1.798 5.974 7.772
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Upisnina u Knjižnicu vrijedi godinu dana od dana upisa. Tijekom 2014. godine usluge Knjižnice ko-
ristilo je 9.547 korisnika s važećim iskaznicama. Budući da obiteljsku iskaznicu koristi najmanje 
dva člana obitelji, može se reći da  stvarni broj korisnika Knjižnice iznosi 12.984 što čini 11,43  % 
stanovništva grada Osijeka.   

U strukturi korisnika i dalje prevladavaju individualni korisnici (64 %). Velik broj korisnika odlučuje 
se za obiteljsku iskaznicu (36 %) zbog mogućnosti posudbe većeg broja jedinica građe na različitim 
odjelima Knjižnice. Velik broj korisnika s obiteljskom iskaznicom (3.437) ukazuje na daleko veći broj 
stvarnih korisnika Knjižnice od broja upisanih. 

Broj korisnika s važećom iskaznicom prema vrstama korisnika
skupni / obiteljski 3.437
individualni 6.110
UKUPNO 9.547
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Tijekom 2014. godine korisnici Knjižnice posudili su ili koristili u 
čitaoničkim prostorima 355.340 jedinica knjižnične građe što u odno-
su na stvarni broj korisnika Knjižnice iznosi 27,37 jedinica knjižnične 
građe po korisniku.

POSUĐeNO IzVAN KNJIŽNICe BROJ PRIMJeRAKA

knjige 259.314
CD 1.193
DVD 8.411
ostala građa 89
UKUPNO 269.007
POSUĐeNO U ČItAONICAMA BROJ PRIMJeRAKA

knjige 16.250
časopisi 15.767
novine (tisak) 53.992
UKUPNO 86.009

MeĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA BROJ PRIMJeRAKA

UKUPNO 324



19

Godišnji izvještaj za 2014. godinu
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.

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 oso-
blja najčešće traže pomoć u tematskim pretraživanjima. U 2014. godini korisnicima je pružen velik broj 
stručnih (faktografskih, bibliografskih i drugih) informacija s različitih područja te priređena literatura za 
2.661 stručnih tema, seminarskih i diplomskih radova. 

INFORMATIVNO - REFERALNA DJELATNOST

Informativno-referalnu djelatnost obavljali su 
diplomirani knjižničari, informatori specijalizi-
rani za određena stručna područja prirodnih, 
primijenjenih i društvenih znanosti te informa-
tori pedagozi. Pretraživanje navedenih baza, 
kao i vlastite bibliografske baze (OPAC) prema 
zahtjevima korisnika, obavljali su diplomirani 
knjižničari informatori. Korisnicima su za samo-
stalno pretraživanje osigurana 4 radna mjesta 
(PC radnih stanica) u sklopu Studijske čitaonice, 
6 radnih mjesta u Klubu za mlade, 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 
Klubu za mlade i 1 u Studijskoj čitaonici).

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 2014. godini odgovoreno je na 1.649 upita korisnika. Arhiva odgovora, strukturiranih prema Uni-
verzalnoj decimalnoj klasifikaciji, na dan 31. prosinca 2014. sadrži 6.501 odgovor. Svi odgovori, prije 
uvrštavanja u arhivu, prolaze redakciju i u arhivi se nalaze najrelevantniji odgovori koji postaju dostupni 
svima preko mrežne stranice Knjižnice.

Uslugu najčešće koriste studenti (oko 75 %) za izradu seminarskih  (oko 59%), završnih (12 %) i diplom-
skih (18 %) 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 studenati 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 548 pitanja.
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Na upite pristigle na adresu gisko@gskos.hr, 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 2014. godini odgovor je dobilo 478 korisnika 
(29 %) koji nisu članovi Knjižnice.

GRADSKA I SVeUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJeK
WeBPAC StAtIStIKA: BROJ UPItA PO MJeSeCIMA ( 31.12.2014.)

SKUPNI KAtALOG KNJIŽNICA OSJeČKO BARANJSKe ŽUPANIJe
WeBPAC StAtIStIKA: BROJ UPItA PO MJeSeCIMA ( 31.12.2014.)
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FOtOKOPIRANJe I DRUGe RePROGRAFSKe USLUGe

Knjižnica pruža usluge fotokopiranja svoje građe prema zahtjevu korisnika. Usluge fotokopiranja oba-
vljaju se u skladu s propisima o zaštiti autorskih prava. U 2014. ukupno je zaprimljeno 2.013 zahtjeva i 
izrađeno 37.033 kopija.
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 2014. godini obrađeno je ukupno 324 zahtjeva za međuknjižničnu posudbu. Iz Knjižnice je zatraženo 
260 jedinica građe, a drugim knjižnicama poslana su 64 zahtjeva.
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 sa sljedećim knjižnicama:
1. Subito, SR Njemačka
2. Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main, SR Njemačka
3. National Library of Sweden, Stockholm, K. Švedska
4. Kmetijski inštitut Slovenije – Knjižnica, Ljubljana, R. Slovenija
5. Univerzitetna knjižnica Maribor, R. Slovenija
6. NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, R. Slovenija
7. Knjižnica Pravne fakultete, Maribor, R. Slovenija
8. Biotehniška fakulteta, Oddelk za agronomijo, Knjižnica, Ljubljana, R. Slovenija
9. Univerza v Novi  Gorici, Knjižnica, R. Slovenija
10. Narodna biblioteka Srbije, Beograd, R. Srbija
11. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, R. Srbija
12. Narodna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, R. Bosna i Hercegovina

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 CD-ima; Magni Link Zip – elektronično auto-
fokusno 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 i u Medioteci.
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BAze PODAtAKA 

Pristup bazama podataka u Knjižnici osiguran je preko 
portala Centra za online baze podataka. Preko ovoga 
portala osiguran je mrežni pristup komercijalnim baza-
ma 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 prirod-
nih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih 
znanosti, biomedicine i zdravstva).
Uz redovan pristup EBSCO bazi podataka, tijekom 
2014. godine korisnici Knjižnice su u više navrata imali 
mogućnost pretraživanja i probnoga pristupa drugim 
bazama podataka. Tako su tijekom svibnja i lipnja 
2014. godine SAGE publications (baza podataka s cjelo-
vitim tekstom) nudili besplatan pristup svim svojim 
časopisima (Premier package, SAGE Knowledge ebooks i 
SAGE Research Methods tool). SAGE publications izdaje 
preko 470 časopisa iz područja ekonomije, društvenih i 
humanističkih znanosti te općenito znanosti, tehnologi-
je i medicine.
Tijekom lipnja Book History Online (BHO - međunarodna 
bibliografija s područja povijesti knjige i knjižnica) su 

korisnicima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek nudili besplatan pristup svojoj bibliografiji s preko 
106.000 zapisa.
Nakon završetku znanstvene konferencije PubMet 2014. u Zadru, Scientific Knowledge Services u 
suradnji sa svojim partnerima, uglednim izdavačima znanstvenih publikacija British Medical J
ournal, Cambridge University Press, Royal Society of Chemistry, Springer i Taylor and Francis Group, 
omogućili su besplatan pristup tisućama znanstvenih časopisa online, e-knjiga i drugim vrijednim iz-
vorima znanstvenih informacija. Pojedine su baze bile dostupne od rujna do studenoga 2014. 
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U 2014. 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.
Poslužitelj za web i mail  nadograđen je na novu  distribuciju Debiana - CARNet-Squeeze.
Oblikovane su nove signaturne naljepnice za knjižničnu građu.
Nadograđena je online informacijsko-referalna usluga „Referati, seminari, dipl. radovi, …“.
Spojena je  knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku  u skupni katalog knjižnica Osječko-baranjske 
županije. Katalog se nalazi  na poslužitelju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, a koristi program 
CROLIST. Napravljena je baza parametara i kreiran je online katalog novospojene knjižnice na adresi: 
http://161.53.208.100/lb06/search.html

INFORMATIZACIJA

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 i Mjesecu knjige te ra-
dionicu: „Kako čitati e-knjige“ na sajmu KnjigOs. 

Započela je priprema baze za spajanje Građevinskog fakulteta Osijek u skupni katalog knjižnica Osječko-
baranjske županije.
Kupljeno je 10 računala, 4 printera za ispis računa, te 5 čitača bar koda, 1 multifunkcijski printer i jedan 
printer za ispis naljepnica. Na računala koja su imala instalirane Windowse XP nadograđeni Windowsi 
Vista OS.
Nadograđena je i  bežična mreža Knjižnice. 
Zamjenjen je neispravni Vatrozid novim, a zahvaljujući Zavodu za unapređenje sigurnosti sve strujne 
razdjelnice snimljene su termo kamerom čime je povećana sigurnost mreže Knjižnice.
Sanirane su strujne razdjelnice u kotlovnici, djelomično u prostorijama Odjela za rad s djecom i mladima 
te upravi. U Studijsko čitaoanici zamjenjene su fluo cijevi i starteri.  Na telefonskoj centrali su zamjenjeni 
akumulatori.
Završen je projekt klimatizacije zgrade koji je započet 2013. godine.
Redovito certificiranje matičnih ustanova završeno je s dobrom usklađenošću, što znači da su zadovoljene 
sve obavezne norme. Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2014. godinu dostupni su na 
mrežnim stranicama na adresi: http://www.aaiedu.hr/certificiranje/rezultati2014/
Tijekom godine rađeno je na projektu praćenja podataka o posudbi u narodnim knjižnicama.
Američko veleposlanstvo je doniralo poslužitelj za domenu, sigurnosne stalke  i dodatni punjač za  Ipad-e  
koji su donirani prošlih  godina.
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Nabavljene su e-knjige preko TookBook online knjižare koje su instalirane na iPad-e i ugrađene u 
sigurnosne stalke postavši na taj način dostupnije korisnicima. 
( http://tookbook.com/ )
U suradnji s CARNet-om nastavljena je Provjera ranjivosti za mrežu Knjižnice, kao i suradnja na projektu 
“Sigurnih pet za sigurniji NET“ čiji je cilj povećanje sigurnosti djece na internetu.
Nastavljen je rad na zbirci Web arhiv GISKO koja okuplja sadržaje preuzete s interneta i pohranjene 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, au-
torskih odrednica, UDK oznaka, ISBN-a i predmetnih područja.  

DIGItALNA KNJIŽNICA

Digitalna knjižnica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek sadrži vrijednu i rijetku građu našega kraja, 
pohranjenu u zbirkama i odjelima Knjižnice. Na ovaj način riješili smo problem nedovoljne dostupnosti 
građe, problem zaštite (kontroliranog pristupa različitim izvorima sadržaja) te problem interaktivnog 
rada naših 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

Digitalizirana zavičajna baština Osijeka predstavljena je na 4. Festivalu hrvatskih digitalizacijskih 
projekata koji je održan u  10. i 11. 4. 2014. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Digitalizirana zavičajna baština Osijeka predstavljena je na 4. Festi-
valu hrvatskih digitalizacijskih projekata koji je održan u  10. i 11. 4. 
2014. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
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KNJIŽeVNA BAŠtINA RUDOLFA F. MAGJeRA

Ministarstvo kulture, kroz program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe, u 2014. go-
dini je financiralo projekt Digitalizacija Književne baštine Rudolfa Franjina Magjera, kao doprinos Na-
cionalnom projektu „Hrvatska kulturna baština“. Digitalizacija ostavštine Rudolfa Franjina Magjera 
pohranjene u Knjižnici obuhvaća književne radove, zbirku fotografija, grafika i različitih povelja. Cilj 
je projekta upoznati javnost s djelovanjem Rudolfa Franjina Magjera kao važnoga dijela književne i 
kulturne povijesti Osijeka, Slavonije i Hrvatske u cjelini. Digitalna zbirka dostupna je na stranicama: 
http://magjer.gskos.hr/

Predstavljanje digitalne zbirke „Književna 
baština Rudolfa F. Magjera“ bilo je u sklopu 
Mjeseca hrvatske knjige 6. studenoga 2014. go-
dine u Knjižnici. Tom prigodom izloženi su svi 
digitalizirani izvornici kao i prateći edukativni 
plakati o projektu digitalizacije, životu i djelu 
Rudolfa Franjina Magjera i djelovanju Kluba hr-
vatskih književnika i umjetnika u Osijeku.

KULtURNO - PROMOtIVNA DJeLAtNOSt

U okviru kulturno promotivne djelatnosti za odrasle korisnike Knjižnice ostvarene su: 24 velike izložbe 
knjižnične i druge građe te mnoštvo manjih prigodnih, 9 književnih susreta, 14 predavanja te 9 ostalih 
aktivnosti: projekcija filmova, čitanja ulomaka iz književnih djela, tribina itd.

Obilježene su sve značajne obljetnice hrvatske i svjetske povijesti, kulture i umjetnosti. Kulturnim pro-
gramima. 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 Dana grada Osijeka (2. prosinca), Dana dječje knjige (2. 
travnja) i Mjeseca hrvatske knjige 2014. god. (od 15. listopada do 15. studenog) i svih drugih značajnijih 
datuma.
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Uz većinu aktivnosti tiskani su: plakati, pozivnice, katalozi, straničnici i drugi popratni materijali.
IzLOŽBe

siječanj Mala galerija GISKO: izložba radova Katice i Ive Paić te Nere Kovčalija 
Izložbe radova Andreje Listeš

veljača Izložba “Portretna karikatura by Tomek”
Mala galerija GISKO: izložba radova Josipe Biro
Izložba „Black history month“

ožujak Mala galerija GISKO: Zlatovez u slici

Izložba “Otk(r)ivanje srca” (vezana uz projekt  “Mnogocrtje, višeglasje, oblici i 
svjetlopisi”)
Izložba “Mačke” Darka Jovanovića

travanj Mala galerija GISKO: izložba radova Ane i Stjepana Banje
Izložba ilustracija Tomislava Tomića
Izložba „International Jazz Day“

svibanj Izložba radova Nemanje Mrkšića
Izložba „Dani Australije u Osijeku“

lipanj Mala galerija GISKO: Tihi život povrća i voća
srpanj Mala galerija GISKO: izložba radova Finke Ripić

Izložba „Independence day“
Izložba „Pisani trag europskog gospodarstva u Osijeku za  vrijeme prvog 
svjetskog rata“  

rujan Izložba „Hip-hop Osijek“
Mala galerija GISKO: izložba radova Anite Sesar

Izložba „Secesija u građanstvu Osijeka”
listopad Mala galerija GISKO: izložba radova Nele Katić
studeni Izložba Književna baština Rudolfa F. Magjera

Mala galerija GISKO: izložba radova Tamare Fuglinski „Mom gradu“
prosinac Mala galerija GISKO: izložba radova Dragice Bartolić „Gradu za rođendan“
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KNJIŽeVNI SUSRetI:

travanj Predstavljanje knjige Krunoslava Raca „Zemlja vuka i vjetra“ 
Predstavljanje knjige Snježane Palijan “Rak ne mora biti mrak”
Predstavljanje knjige Tihomira Dunđerovića „Maja & Vuneni“
Susret s piscem : Mirjana Krizmanić

listopad Predstavljanje knjige Snežane Radojičić "Zakotrljaj me po svetu"
Susret s piscem: Ivana Šojat

Predstavljanje knjige "Značaj medijskog integriteta, vraćanje medija i novinarstva u službu 
javnosti" (predstavljač: Saša Leković)

prosinac Predstavljanje knjige Aleksandre Hampamer „Očuh i kopile“ 
Predstavljanje knjige i predavanje Sanje Runtić “Suvremena književnost američkih 
starosjedioca” putem digitalne konferencije 

PReDAVANJA:

siječanj Predavanje Moire P. Baker „Young people and Civil Rights Movement“
veljača Predavanje "Istražite svijet psihologije"

Predavanje Uche Esonu „The African American Civil Rights Movement“

ožujak Predavanje „Pokaži tko si“

travanj Predavanje Ljiljanke Mitoš-Svoboda „Zdravo rajčico“
Predavanje Marina Seleša „Ni sluge ni gospodari, anarhisti slobodari“
Predavanje Silvije Ručević „Sigmund Freud – otac psihoanalize“ 
Predavanje Lele Kaplowitz „Jazz with US“



28

Godišnji izvještaj za 2014. godinu
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.

listopad Predavanje „Moderni budizam i meditacija“
Predavanje Raymonda O‘Keefea „Work with US“
Predavanje Ivice Kelama „Manipulacija proizvodnjom hrane“
Predavanje Marka Miloševića „Manipulacija referendumima“
Predavanje Aleksandra Muharemovića (Anti)režimski filmaš

prosinac Predavanje Petera Krawczela „Something about me and America“

RADIONICe:

siječanj Radionica književnog prevođenja “Autor i njegov prevoditelj”
ožujak Radionica pisanja „Writing workshop“

Radionica “Ručni uvez knjiga”

rujan Radionica "Vizija u akciji – kreativno ostvarivanje ciljeva"
Radionica „Permakultura u gradovima“

listopad Predavanje „Moderni budizam i meditacija“
Radionica „Re:cikliraj“
Radionica na i-Pad-ima „eGISKO“ 

studeni Radionica „Tango: strast pretočena u pokret“
Predstavljanje radionica terapeutske poezije u okviru manifestacije „16 dana aktivizma protiv 
nasilja nad ženama“ 
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OStALO

veljača Proglašenje Najčitatelja Posudbenog odjela za odrasle 2013.
„Festival jezika“ svečana završnica obilježavanja Međunarodnoga dana materinskog 
jezika

lipanj Čitanje ulomaka iz knjiga s rimskom tematikom u okviru manifestacije Rimski tjedan u 
GISKO-u „Dani Dunavskog limesa“ 

listopad KnjigoLJUPKE u gostima

studeni Projekcija dokumentarnog filma „Zadnji put“ i razgovor na temu rodno uvjetovanog 
nasilja u okviru manifestacije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ 
Projekcija dokumentarnog filma „Ženska posla“ i razgovor na temu mobbinga na 
radnom mjestu   u okviru manifestacije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“
Projekcija dokumentarnog filma „Borovi i jele“ mjestu   u okviru manifestacije „16 dana 
aktivizma protiv nasilja nad ženama“
Čitanje ulomaka knjige „Ženski biografski leksikon : sjećanje žena na život u 
socijalizmu“ u okviru manifestacije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

siječanj - 
prosinac

Ciklus čitanja Biblije pod nazivom „Od stvaranja do apokalipse : kako bješe u početku? 
Što će biti na kraju?“ svakog petka u mjesecu

RAD S DJeCOM I MLADIMA - PeDAGOŠKO ANIMAtORSKe 
AKtIVNOStI

Na Odjelu za rad s djecom i mladima svakodnevno se provode različite aktivnosti namijenjene djeci od 0 do 
15 godine 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.
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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“

DAN zA IGRU: Uz nadzor i sudjelovanje roditelja ili 
drugih pratitelja djeca se igraju bez posebnih organ-
iziranih sadržaja ili vodstva stručne osobe. Pritom su im 
na raspolaganju igračke i slikovnice primjerene njihovoj 
dobi koje im pripremaju knjižničari.

PRStIĆI PRIČAJU - IGRAONICA zA BeBe: (za djecu 
od 0 do 3 godine i roditelje) 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.

Održano je 48 susreta s 271 bebom i njihovim roditeljima

PRIČAONICA: Program je namijenjen djeci predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Održava se u na-
javljenom 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 nami-
jenjen 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.
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Održano je 48 susreta s 271 bebom i njihovim roditeljima

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 upozna-
vanje djece i mladih s  Odjelom za rad s djecom i mladima.

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, maskenbal i 
mnoge druge.
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana dječje knjige 
i rođendana H. C. Andersena, 4. travnja 2014. godine, Odjel 
za rad s djecom i mladima ugostio je poznatog hrvatskog 
ilustratora Tomislava Tomića i tom prigodom svečano je 
otvorena izložba njegovih ilustracija. 
Proslavili smo rođendan Odjela i imali Sovko-party za 60 
gostiju.

SUSRetI S KNJIŽeVNICIMA, ILUStRAtORIMA I 
DRUGIM JAVNIM OSOBAMA
Odjel za rad s djecom i mladima i tijekom 2014. godine or-
ganizirao 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. 

IzLOŽBe: postavljaju se tematske ili prigodne izložbe 
knjižnične građe u prostoru odjela, umjetničkih ilustracija, 
dječjih radova .

Osim na matičnom odjelu aktivnosti se provode i u 
područnim odjelima knjižnice.

Ukupno je održano 8 književnih susreta, kojima je 
prisustvovalo 241 učenika osnovnih škola.
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RAD S DJeCOM I MLADIMA – pedagoško animatorske aktivnosti

GORNJI GRAD OGRANCI

AKtIVNOStI: BROJ 
SUSRETA

BROJ 
DJECE

BROJ 
SUSRETA

BROJ 
DJECE

Igraonica/ Posjeti dječjih vrtića   51 1.281 16 436
Dan za igru   60     911 - -
Radionice 178 2.388   4   34
Pričaonice 108 1.254 14 201
Prstići pričaju   48     271 - -
Susreti s književnicima     8     241 - -
Festival jezika     1     200 - -
Potraga za bijelim zecom     1       60 - -
Na pola puta     1     150 - -
Najčitatelj     1       80 - -
Slušaonica HRT-a     1      40 - -
Edukativni posjeti: Broj posjeta Posjetitelji Broj posjeta Posjetitelji

osnovne škole   52 1.457 4  80
Studenti     4      84 - -
Mađarski kulturni centar     4      75 - -
Dječji dom „Klasje“     1        8 - -
Centar „Ivan Štark“     6     131 2  12
UKUPNO: 525 8.631 40 763

SURADNJA S ODJeLOM PReVeNCIJe POLICIJSKe UPRAVe  OSJeČKO- BARANJSKe 
ŽUPANIJe 
Ove godine uspostavljena 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. Prva radionica 
pod nazivom „ Zajedno više možemo“ održana je 23. srpnja 2014. u prostoru Igraonice. 

SURADNJA SA UDRUGOM 
zA DOWN SINDROM OSJeČKO-
BARANJSKe ŽUPANIJe I GRADA 
OSIJeKA
Novi je program koji je realizaciju započeo u 
rujnu 2014. godine. Članovi Udruge, djeca i 
njihovi roditelji, sudjeluju u radionicama koje 
se organiziraju u prostoru Knjižnice.

KLUB ZA MLADE U prostor Kluba za mlade organiziraju se 
različita zbivanja u suradnji s udrugama, školama te drugim vo-
lonterskim i obrazovno-odgojnim ustanovama. Također, pojedinci, 
ili grupe mogu u ovom prostoru osmisliti svoje aktivnosti i upriličiti 
ih za druge. 
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IzDVAJAMO

„Priče u torbi“ – suradnja Austrijske čitaonice s 
Dječjim vrtićem „Stribor“

U siječnju je, pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog 
foruma iz Zagreba, nastavljena suradnja s Centrom za 
predškolski odgoj, Dječjim vrtićem „Stribor“ iz Osijeka. 
Suradnja Austrijske čitaonice Knjižnice i Odsjeka za ger-
manistiku Filozofskog fakulteta u Osijeku rezultirala je time 
da koordinator Austrijske čitaonice te lektorica njemačkoga 
jezika djeci predškolske dobi koja u vrtiću uče njemački jezik 
jednom mjesečno čitaju bajke i priče na njemačkom i hr-
vatskom jeziku, uz kasniju interpretaciju i igru prilagođenu 
njihovoj dobi.

Najčitatelji Knjižnice u 2013. godini

Knjižnica je 8. veljače 2014.  organizirala svečanost 
proglašenja Najčitatelja/ice Posudbenog odjela za odrasle u 
2013. godini.  Najčitateljica je Marija Buslaver. Najčitatelji/
ice Odjela za rad s djecom i mladima proglašeni su 2. travnja 
2014. godine. Najčitatelj se bira u tri različite kategorije i za 
2013. godinu to su: čitateljska nada – Matej Redžo, mlađi 
najčitatelj – Lovro Stanković i stariji najčitatelj – Emma 
Karika.



34

Godišnji izvještaj za 2014. godinu
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.

Međunarodni dan materinskog jezika,  21. veljače 2014.

Odjel za rad s djecom i mladima i Austrijska čitaonica Knjižnice obilježili 
su Međunarodni dan materinskog jezika nizom kreativnih susreta. Krea-
tivni susreti s djecom održani su od ponedjeljka, 17. veljače do petka, 21. 
veljače 2014. godine u prostoru Igraonice i igroteke Odjela za rad s djecom 
i mladima te Austrijske čitaonice Knjižnice. Istim povodom, u svečanom 
holu Knjižnice bila je postavljena izložba pod nazivom “Međunarodni dan 
materinskog jezika”. Namjera je bila ovim događanjima pridonijeti kul-
turnoj razmjeni i čuvanju tradicionalnih vrijednosti, širenju 
multikulturalnosti te materinski jezik predstaviti pričom, pjesmom, ple-
som, običajima i tradicionalnim nacionalnim jelima koje zajednice grada 
Osijeka njeguju. U suradnji s Gradom Osijekom pozvane su udruge 
manjinskih zajednica, kao i suradnici Knjižnice u obrazovnim ustanovama. 
Zahvaljujući gostoprimstvu Udruge “Šokačka grana” Osijek, 21. veljače je 
organizirana završna večer obilježavanja manifestacije Međunarodni dan 
materinskog jezika pod nazivom “Festival jezika” koji je okupio velik broj 
sudionika iz osam manjinskih zajednica.

Okrugli stol: „zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama 
panonskog prostora“

Knjižnica je u suradnji s Društvom knjižničara Slavonije i Baranje i Komisijom za zavičajne zbirke 
Hrvatskog knjižničnog društva, 8. travnja 2014. godine organizirala međunarodni okrugli stol „Zavičajni 
fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora“. Važnost zavičajnih zbirki u knjižnicama za uvid 
u povijesni, geografski, ekonomski i  kulturni razvoj određenog lokaliteta kroz predstavljanje svojih 
iskustava predstavile su kolege iz Pečuha, Subotice, Osijeka, Vukovara, Zagreba, Našica i Belog Manastira. 
Okupljeni  knjižničari dogovorili su smjernice buduće suradnje kroz izgradnju zajedničkih zavičajnih 
kataloga, digitalizaciju zavičajnih zbirki, razmjenu stručnjaka, organizaciju izložbi, predavanja i stručnih 
skupova.

Noć knjige 2014.

“Noć knjige 2014.” održana je od 23. do 24. travnja 2014., u gradovima 
širom Hrvatske, u knjižarama i knjižnicama (i ostalim prostorima nami-
jenjenim 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 2014.“ u Knjižnici je održan niz aktivnosti nami-
jenjenih odraslim korisnicima i djeci. Među njima izdvojili bismo susret 
s psihologinjom Mirjanom Krizmanić i predstavljanje knjige „Maja & 
vuneni“ Tihomira Dunđerovića te predavanje Silvije Ručević „Sigmund 
Freud – otac psihoanalize“ Članovi Društva pjesnika „Antun Ivanošić“ 
čitali su svoju poeziju. U ulaznom holu Knjižnice projicirana je prezent-
acija „Knjižnični sustav Sveučilišta u Osijeku“ koji je nastao zajedničkim 
radom knjižničara fakultetskih knjižnica Sveučilišta i Razvojne-matične 
službe Knjižnice. U izložbenom holu Knjižnice posjetitelji su mogli vidjeti 
izložbu ilustracija poznatog ilustratora Tomislava Tomića. Mladi 
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korisnici su mogli prisustvovati predavanju o borilačkim sportovima ili odigrati neku društvenu igru ili 
igru na playstationu. Održane su brojne pričaonice, a najmlađim korisnicima bila je izuzetno zanimljiva 
magičarska radionica.

Radionica „Jazz with US“

U Američkom kutku Knjižnice 24. travnja 2014. godine održala se 
jazz radionicu za djecu „Jazz with US“. Radionicu je vodila hrvatska 
jazz vokalistica Lela Kaplowitz. Učenici su imali priliku upoznati os-
nove jazz ritmova i zapjevati. Predavanje se održalo u povodu Mjese-
ca jazza (eng. Jazz Appreciation Month - JAM) 2014., festivala koji se 
održava svakoga travnja u Sjedinjenim Američkim Državama u čast 
jazza, izvorne američke umjetnosti.

GISKO na KnjigOS-u

Tvrtka Osječki sajam, uz podršku Ministarstva kulture, Osječko-
baranjske županije i Grada Osijeka organizirala je od 23. do 25. svib-
nja 2014. godine prvi sajam knjiga u Osijeku - KnjigOS. Manifestacija 
je to koja se organizirala u sastavu sajamske priredbe 22. SOMIDOM 
EXPO koji je bio na rasporedu u drugoj polovini svibnja. Knjižnica je 
sudjelovala na KnjigOS-u s raznovrsnim programom.
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Festival slikovnice Ovca u kutiji 

Festival slikovnice „Ovca u kutiji“ održan je u Osijeku od 3. do 5. srpnja 
2014. godine, a  proizašao je iz istoimene književno-likovne nagrade za 
najbolju hrvatsku slikovnicu koja se dodjeljuje od 2005. godine. Nagrada 
se sastoji od skulpture Ovca u kutiji i jedina je  nagrada u Hrvatskoj koju 
dodjeljuje stručni žiri sastavljen od književnika, književnih kritičara i 
ilustratora nakon što pregleda cjelokupnu godišnju produkciju slikovnica. 
Vrednuje se umjetnička vrijednost teksta te njegov odnos s ilustracijom. 
Uz stručni žiri, najbolju slikovnicu bira i neovisan dječji žiri. Članovi oba 
spomenuta žirija mijenjaju se svake godine. Inicijator i glavni organizator 
Festivala slikovnice umjetnička je udruga Knjiga u centru, a suorganiza-
tor je Knjižnica. Priznanje crnu Ovcu u kutiji ove su godine dobili autorica 
Festivala, Ana Đokić, Izdavačka kuća Sipar i Dubravko Marijanović kao 
najnagrađivaniji izdavač u proteklih 10 godina, dizajnerice nagrade Ivana 
Čukelj i Korina Hrnčiz, suorganizatori iz Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek te Grad Osijek. Razigrane bajke i priče koje se ne slušaju samo 
ušima, nego i srcem, mirisom i prstima činile su glavnu okosnicu pro-
grama Festivala uz izložbe ilustracija renomiranih hrvatskih umjetnika, 
izložbe slikovnica, susrete s ilustratorima i piscima, radionice s umjetnici-
ma, predstave, performanse i brojne druge sadržaje zanimljive i mladim i 
odraslim posjetiteljima. 

Na pola puta

Nađemo se na pola puta?  Uobičajeno je pitanje kada  dogovaramo  šetnju, sastanak, druženje! Tako su se  
dogovorili Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku i Knjižnica te i organizirali  zajedničko druženje,  
7. listopada 2014. na livadi ispred Tvrđe -”Na pola puta” između Kazališta i Knjižnice.
Kazalište, glumci i djelatnici Knjižnice istraživali su  kako  priče Ivica i Marica, Grga Čvarak, Slonić Dum-
bo, Ružno pače i Crvenkapica izgledaju u knjizi, kako na sceni, a kako u glavama mališana!

Pridružili su se učenici i predškolska djeca pa im je ovo druženje bilo novo iskustvo koje  im je približilo  
priču i knjigu, predstavu i kazalište i knjižnicu. U programu su sudjelovali glumci Dječjeg kazališta Branka 
Mihaljevića u Osijeku te djelatnici Knjižnice.
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Permakultura u gradovima

U periodu od 8. rujna do 9. listopada  2014. godine Knjižnica je organizirala radionicu „Permakultura 
u gradovima“. Radionica „Permakultura u gradovima“ bila je namijenjena svim onim polaznicama i 
polaznicima koje zanimaju načela permakulturnog djelovanja. 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. Ujedno, očekivalo se da će radionica i njen 
proizvod (brošura, priručnik) značajno pridonijeti promociji Knjižnice kao jednom od najznačajnijih 
kulturnih središta grada Osijeka te pojačati interes za usluge koje pruža i druge aktivnosti koje se u njoj 
odvijaju. 

Mjesec hrvatske knjige 2014.

„Mjesec hrvatske knjige“ tradicionalna je i najveća manifestaci-
ja u Hrvatskoj posvećena knjizi, knjižarstvu i knjižničarstvu. 
Od 15. listopada do 15. studenoga u mnogim hrvatskim 
knjižnicama održali su se brojni programi – susreti s piscima, 
predavanja, radionice kojima je  bio cilj približiti knjigu 
krajnjem korisniku. 

Tijekom „Mjeseca hrvatske knjige 2014.“ za odrasle korisnike 
Knjižnice i djecu održan je čitav niz aktivnosti:   upriličene su 
izložbe „Sve je neobično ako te volim“ i „Književna ostavština 
Rudolfa F. Magjera“. Sastanak u prostorima Knjižnice održao 
je i čitateljski klub KnjigoLJUPKE.  Književnica Ivana Šojat 
predstavila se odraslim korisnicima svojom neobjavljenom 
ljubavnom poezijom, a upriličen je i njezin susret s djecom. Dje-
ci i odraslim korisnicima Knjižnice predstavljena je e-knjiga. 
Korisnici Knjižnice u velikom su se broju odazvali na radionice 
„Tango : strast pretočena u pokret“ i „Re: cikliraj“. Na Odjelu 
za rad s djecom i mladima upriličen je susret s književnikom 
Mladenom Kopjarom i edukativna radionica „Biciklirajmo 
biciklističkom“ te čitav niz pričaonica i igraonica.
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HRt slušaonica

16. listopada 2014. godine u prostoru Studijske čitaonice Knjižnice održana je prva Slušaonica s temom 
„Mali ratni dnevnik“ Stjepana Tomaša. 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. Gost Slušaonice bio je poznati književnik Stjepan Tomaš.
Radioigra za djecu i mlade i Dramski program HRA-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.

Od  22. do 25. listopada 2014. godine u prostoru Kluba za mlade Knjižnice 
održan je drugi Festival anarhizma Osijek (FAOS#2). Cilj je FAOS#2-a 
bio demistificirati anarhizam prezentirajući anarhiju i anarhizam kao 
održivu filozofiju koja je lako primjenjiva u današnjim turbulentnim 
vremenima. FAOS#2 je promovirao slobodu, jednakost, ravnopravnost, 
autonomiju, uzajamnu pomoć, suradnju, solidarnost, antiautoritarnost i 
nehijerarhičnost. Tijekom četiri dana razgovaralo se o anarhizmu kao 
subkulturi, anarhizmu kao evoluciji, a ne 
revoluciji te o manipulacijama - medijima, hranom, strahom i slobodom. 
Predavanja i diskusije održalo je desetak predavača iz Osijeka i Zagreba. 
Aktivnostima   FAOS#2-a prisustvovalo je dvjestotinjak posjetitelja.

12. i 13. prosinca 2014. godine na Ekonomskom fakultetu održana je 
18. 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.

Suradnja GISKO-a i Doma za psihički bolesne odrasle osobe
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u 2014. godini započela je 
suradnju s Domom za psihički bolesne odrasle osobe.

Festival anarhizma Osijek (FAOS#2)

Smotra Sveučilišta
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Knjižničari preporučuju

U rujnu 2014. pokrenuta je nova rubrika na mrežnoj i FB stranici Knjižnice Knjižničari preporučuju : 
“Knjige koje smo nekada čitali” koja je rezultat zajedničkog rada tima knjižničara Knjižnice, kako onih 
koji rade s najmlađima, tako i onih koji rade s mladima i odraslim korisnicima. Jednom mjesečno može se 
čitati preporuke knjiga koje su se na policama knjižnica pojavljivale tijekom zadnjih desetljeća dvadese-
tog stoljeća, ali i onih koje su iz tiska izašle tek prije nekoliko godina. Može se čitati preporuke za knjige 
koje su bile čitane, ali i za one koje su promakle pažnji čitatelja.
Knjižnica u odjelu Medioteka i u ostalim zbirkama posjeduje velik broj animiranih, dokumentarnih i 
igranih filmova. Jednom mjesečno u rubrici „Pritisni play“ posjetitelji mrežne i Facebook stranice Knjižnice 
mogu pogledati koje im filmove preporučujemo.                 
Čitateljski klub KnjigoLJUPKE spojila je ljubav prema knjigama, a upoznale su se u jednom od mnogo-
brojnih čitateljskih klubova na Facebook-u. Pri odabiru knjige koju ćemo čitati osobna preporuka ima 
velik značaj. Na mrežnim i Facebook stranicama Knjižnice u rubrici „KnjigoLJUPKE preporučuju“ može 
se vidjeti što su one pročitale i što preporučuju pročitati.

Još jedan zanimljiv projekt pokrenut je u 2014. godini pod nazivom “Đelo od Gisko vodi vas u biblioteke 
poznatih”. Niz je to intervjua koji se provode s poznatim osobama, a čije je društveno djelovanje povezano 
s kulturnim djelatnostima. Osim o knjigama razgovara se o trenutnim aktualnostima, kako intervjuirane 
osobe, tako i kulturno političke problematike u cjelini. Svaki razgovor završava pozivom na posudbu na-
slova spomenutih u razgovoru koji se redovito mogu pronaći na policama GISKO. Do sada smo imali čast 
razgovarati sa Sanjom Pilić, Sanjom Polak, Ivanom Šojat Kuči, Vitomirom Lončar, Krešimirom Mišakom, 
Markom Mićunovićem, Brunom Šimlešom, Vladimirom Hamom, Silvijom Šesto, Sanjom Doležal, 
Mirjanom Krizmanić i Anđom Marić. U pripremi su i brojni drugi razgovori koji se osim na portalu 
Osijek031 objavljuju i u Glasu Slavonije.

Suradnja se realizira kroz različite aktivnosti, a jedna od njih aktivan 
je  rad štićenika Doma  dva puta u tjednu na poslovima preventivnog 
uveza knjiga.

„Đelo od GISKO vodi vas u biblioteke poznatih“
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Međunarodni stručni skup „Vremeplov: dječji odjeli jučer-danas-sutra“

Dana 3. prosinca 2014. godine održan je Međunarodni stručni skup „Vremeplov: dječji odjeli jučer-danas-
sutra“ kojim je Knjižnica obilježila 60 godina djelovanja Odjela za rad s djecom i mladima. Na skupu su 
kroz pozvana predavanja, primjere dobre prakse i posterska izlaganja izložena iskustva knjižničara u 
radu s djecom iz Hrvatske, Mađarske i Srbije, a u izložbenom prostoru Knjižnice postavljena je izložba 
koja je prikazala presjek svega onoga što je Odjel za rad s djecom i mladima u proteklih 60 godina radio.
Skup je okupio stotinjak sudionika, a završio je simboličnim puštanjem šezdeset lanterni u zrak, po jedna 
lanterna za svaku godinu djelovanja Odjela.

MeĐUNARODNA KULtURNA SURADNJA

Republika Mađarska

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ostvaruje dugogodišnju suradnju sa Županijskom knjižnicom 
Csorba Gyozo iz Pečuha, a koja se realizira temeljem zajedničkog sporazuma o suradnji. Suradnja se 
tijekom godine odvijala kroz različite programe namijenjene, kako korisnicima, tako i djelatnicima oba-
ju knjižnica. Odjel za rad s djecom i mladima, već treću godinu za redom, u suradnji sa Županijskom 
knjižnicom Csorba Gyozo iz Pečuha organizirao je tijekom listopada 2014., Međunarodnu izložbu dječjih 
likovnih radova pod nazivom „Gdje je srce tu je dom“. Mađarski knjižničari aktivno su sudjelovali u radu 
stručnih skupova u organizaciji Knjižnice.
U listopadu tijekom Državnih knjižničnih dana u Šiklošu (Mađarska), Dubravka Pađen-Farkaš i Srđan 
Lukačević, stručni djelatnici osječke knjižnice održali su pozvano predavanje pod nazivom: Obrazovanje 
za rodnu jednakost.
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Republika Srbija

U  2014. godini svečano je potpisan Sporazum o suradnji između Gradske knjižnice Subotica i Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek, a tom prigodom dogovoreni su budući oblici suradnje koja će se realizirati 
kroz različite aktivnosti, poput sudjelovanja na stručnim skupovima, podupiranjem svih oblika 
znanstvene i kulturne suradnje, promicanjem hrvatske kulturne baštine, organizacijom izložbi knjiga 
i druge građe te povezivanjem i suradnjom s drugim srodnim ustanovama (muzeji, arhivi, fakulteti) s 
matičnog područja djelovanja svake knjižnice.
Realizacija suradnje započela je sudjelovanjem na Međunarodnom savjetovanju u povodu  XIII. Dani 
Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi. Na savjetovanju pod nazivom “Knjiga do djece – knjiga 
za djecu”održanom u Subotici 24. i 25. listopada 2014. godine djelatnici Knjižnice predstavili su se se s 
dva predavanja na temu: Iskustva u radu na Odjelu s djecom i mladima GISKO, a u Gradskoj kući 
postavljena je izložba ilustratora Dražena Jerabeka.

“Dani Australije u Osijeku”

Veleposlanstvo Australije u Republici Hrvatskoj organizira niz događanja u Osijeku pod nazivom „Dani 
Australije u Osijeku“.  „Dani Australije u Osijeku“ organiziraju se u sklopu australskog „Nacionalnog 
tjedna pomirenja“.  Tijekom tog tjedna,  svi građani Australije uče o zajedničkoj povijesti koju dijele sa 
australskim Aboridžinima, različitim kulturama i dostignućima australskih domorodaca.
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Tom prigodom, 30. svibnja u prostoru Odjela za rad s 
djecom i mladima provedene su dvije radionice, a u holu 
Knjižnice postavljena je izložba australskih aboridžinskih 
knjiga, plakata i tradicionalnih instrumenata. Voditeljica 
radionica bila je gospođa Dijana Grahovac konzularna 
službenica u Veleposlanstvu Australije.

AMeRICAN CORNeR OSIJeK

U 2014. godini American Corner Osijek organizirao je 37 programa (predavanja, radionica, digitalnih 
konferencija, izložbi i posjeta učenika). 
U prosincu 2014. godine su započela predavanja i radionice engleskoga jezika u knjižnici, koje vode 
dvoje Fulbright stipendista iz Sjedinjenih Američkih Država u Osijeku, Peter Krawczel i Kia Sosa. Cilj 
je programa okupiti djecu osječkih osnovnih i srednjih škola na učenje engleskoga u Knjižnici, približiti 
im učenje stranoga jezika na drugačiji način, kroz igru i zabavu. Svakako, to je ujedno i izvrsna prilika 
za razgovor djece s izvornim govornikom američkog engleskog jezika.

American Corner Osijek sudjeluje i u odgojno-obrazovnom procesu stalnim posjetima osječkih učenika 
i studenata gdje se upoznaju s aktivnostima u American Corneru, dostupnom knjižnom i neknjižnom 
građom i suradnjom s Veleposlanstvom SAD-a. American Corner Osijek aktivnostima sudjeluje i u 
stručnom usavršavanju za profesore engleskoga jezika kroz program Writing workshop, radionice 
pisanja i razvijanja kritičkoga mišljenja.

U 2014. godini nastavljena je američka donacija knjiga, tehničke opreme i namještaja u vrijednosti preko 
12.000 $. 

Od značajnijih posjeta tijekom 2014. godine American Corneru izdavaja se posjet Carol Bean, regionalne 
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savjetnice za American Cornere koja je ujedno održala trening i vrednovanje dosadašnjega rada 
American Cornera prema novim smjernicama Standard Matrix for American Corners. 

U ožujku je koordinatorica American Cornera Osijek sudjelovala na treningu “E-Readers at Your Fin-
gertips” u Zadru gdje se upoznala s programima na iPad-ima koji se provode u američkim knjižnica
ma. U rujnu je organizirana u Opatiji i regionalna edukacija za sve koordinatore na istočnome dijelu 
Europe „Regional Course for AC staff“ za razmjenu iskustva i pozitivnih primjera iz prakse.

U organizaciji Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, koordinatorica American Cornera Osijek s kolegama 
iz drugih American Cornera boravila je na studijskome putovanju u SAD-u u Los Angelesu i Bostonu 
od 26. 5. do 3. 6. 2014. 

American Corner Osijek posjeduje oko 2.000 jedinica knjižne građe, 70 jedinica audio-vizualne građe, 
99 naslova elektroničkih knjiga i 10 naslova časopisa.

American Corner Osijek had organized 37 programs (lectures, workshops, digital conferences, 
exhibitions and student visits) in 2014. 
In December 2014 we have started English language workshops in the Library, which are led by two 
Fulbright scholars from USA, Peter Krawczel and Kia Sosa. Goal of the workshop is to assemble elemen-
tary and high school students to learn English, to familiarize them with learning a foreign language in 
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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.

a different way, through fun and games. It is also a great opportunity for children to talk with native 
speakers of American English. 
American Corner Osijek participates in educational process. Students and High Schools are constant 
visitors in the Corner, where they are introduced to the activities, books, non-book materials of the 
Corner and cooperation with US Embassy also. The Corner also participates in professional training for 
English professors through the Writing workshop program.
In 2014. Embassy donations continued in form of books, technical equipment and furniture in amount 
exceeding $12.000.
Among the important visits during the 2014 to the American Corner we have to single out a visit from 
Carol Bean, regional adviser for the Corner, who also held a training and evaluation of the present work 
of the American Corner in accordance to the new Standard Matrix for American Corners.

In March American Corner coordinator had participated in training “E-Readers at Your Fingertips” in 
Zadar, where she was introduced with iPad programs that are used in US libraries. A regional education 
for all the coordinators in eastern part of Europe „Regional Course for AC staff“ was held in September 
in Opatija as an event to exchange experience and best practice examples.
From 26th of May to 3rd of June 2014th American Corner Osijek coordinator, accompanied with col-
leges from other Corners, had taken a study trip to Los Angeles and Boston which was organized by US 
Embassy in Zagreb.
American Corner has around 2000 units of books, 70 units of audio-visual materials, 99 units of 
electronic books and 10 types of magazines.
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Austrijska čitaonica raspolaže s ukupnim knjižnim zbirkama od 7.910 
sv. knjiga, 18 naslova periodike i 277 jedinice audiovizualne građe.

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 9 video projekcije za studente i učenike srednjih i osnovnih 
škola (u sklopu njihovih posjeta Austrijskoj čitaonici), priređeno je 
nekoliko manjih izložbi prinovljene građe.

23 siječnja 2014. Austrijski kulturni forum je već po drugi put s 
Goethe institutom organizirao radionicu književnog prevođenja pod 
nazivom: „Autor i njegov prevoditelj“. Ovaj put se radilo na djelima 
autorica Andree Grill i Jagode Marinić. Na radionici se raspravljalo 
o problemima kontekstualizacije, prenošenja teksta u drugi jezik te 
drugim problemima u prevođenju.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana materinskog jezika, 
Austrijska čitaonica i Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i 
sveučilišne knjižnice organizirali su, 18. veljače 2014., kreativni susret 
s djecom pod nazivom Austrijsko-njemačka edukativna i kreativna 
radionica. Završnica ove manifestacije pod nazivom “Festival jezika” 
bila je svečano obilježena 21. veljače 2014. godine.

World Youth Alliance Croatia je, 15. ožujka 2014. godine organizirao predavanje i radionicu pod nazivom 
“Pokaži tko si!” Radionica je održana u prostoru Austrijske čitaonice. Predavanje i radionicu za pisanje 
životopisa i motivacijskog pisma za posao vodila je lektorica njemačkog jezika pri Odsjeku za germanis-
tiku Filozofskog fakulteta u Osijeku mag. phil. Ružica Čubela.

Krajem travnja, u Noći knjige, pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog foruma Zagreb održano je 
predavanje pod pod nazivom “Sigmund Freud – otac psihoanalize”. Predavanje je održala voditeljica 
katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku doc. dr. sc. Silvija Ručević.
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U studenom su već tradicionalno obilježeni peti put Dani Austrijske kulture u Osijeku, kada je uz ostale 
ustanove kulture Osijeka, Austrijska čitaonica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, sudjelovala u 
organizaciji događanja koja promoviraju Austrijsku kulturu u Osijeku i Hrvatskoj. 
Austrijska čitaonica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom 
Zagreb organizirale su čitanje i igrokaz (na hrvatskom jeziku) pod nazivom “Mali vitez” Daniele Römer u 
izvođenju Koraljke i Jelene Milun koje je održano 7. studenog 2014. godine  u Igraonici i igroteci Gradske 
i sveučilišne knjižnice Osijek.
Tijekom 2014. 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.

Također, učenici srednjih i osnovnih škola koji uče njemački jezik, uz pratnju svojih nastavnika, 
organizirano su iz nekoliko škola došli u posjet Austrijskoj čitaonici, gdje su kao budući studenti i 
srednjoškolci upoznati s uslugama i mogućnostima koje im ona u budućnosti može pružiti.

U sklopu suradnje s Filozofskim fakultetom Osijek, u Austrijskoj su se čitaonici svaki tjedan održavale 
jezične vježbe i konzultacije za studente germanistike.

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, promovi-
ranje 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.
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Albanska nacionalna manjina

Od 28. svibnja 2013. godine u Knjižnici postoji zbirka građe na albanskom jeziku namijenjena 
pripadnicima albanske nacionalne manjine. Početkom 2014. godine Knjižnicu je posjetila  veleposlanica 
Kosova gospođa Shkëndije Geci Sherifi.

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.

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 Osječko-baranjske 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 2014. godine u Županijskoj matičnoj službi Knjižnice obavljeni 
su sljedeći poslovi vezani uz rad Knjižnice kao Županijske matične narodne knjižnice:

temeljni poslovi

Održan je sastanak ravnatelja i voditelja narodnih knjižnica Osječko-baranjske županije (GISKO, 
10.12.2014.) Na sastanku je Ljiljana Krpeljević, voditeljica Razvojne matične službe, prezentirala ana-
lizu podataka o radu narodnih knjižnica u 2013. godini i usporedila ih s podacima iz ranijih godina. 
Zaključci su sljedeći: broj stanovnika u Županiji je manji za oko 25.000, a stanovništvo je sve starije; svim 
knjižnicama nedostaje prostor za smještaj građe; sredstva za nabavu građe od strane lokalne zajednice 
su minimalna; knjižnica u Čepinu još uvijek je u sastavu Centra za kulturu;  knjižnice koriste različite 
računalne programe, a tri knjižnice još nisu automatizirale svoje poslovanje. 
Problem je i u tome što je veliki dio Županije nepokriven  knjižničnim uslugama (oko 28 %). Prema 
mišljenju matične službe najracionalnije rješenje bilo bi pokretanje županijske bibliobusne službe, no 
nedostaju sredstva za nabavu vozila.
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Od pozitivnih rezultata istaknuti su rad s nacionalnim manjinama kroz tri središnje knjižnice za 
nacionalne manjine te brojnim drugim aktivnostima i programima; stalan broj korisnika unatoč padu 
broja stanovnika; povećan broj aktivnosti kojima su knjižnice uključene u društveni život sredine u kojoj 
djeluju.

Obavljeni su stručni posjeti sljedećim knjižnicama: Gradskoj knjižnici Đakovo (19.03.2014.), Gradskoj 
knjižnici i čitaonici Belišće (17.05.2014.) i Gradskoj knjižnici Valpovo (18.12.2014.)

Stručni djelatnici narodnih knjižnica redovito su informirani  o događanjima u matičnoj knjižnici, kao i o 
stručnim skupovima, predavanjima, radionicama i sl. koji se održavaju u Knjižnici, u Županiji i u 
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 statistički podaci o poslovanju narodnih knjižnica na području Osječko-baranjske županije 
u 2013. godini.

Prikupljeni su podaci  na traženje Ministarstva kulture o otkupu knjiga u narodnim knjižnicama (siječanj, 
2014.).

Prikupljeni su podaci za potrebe projekta Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama 
o primjeni Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u narodnim knjižnicama u Republici 
Hrvatskoj (lipanj, 2014.)

Prikupljeni su podaci za potrebe popunjavanja anketnog upitnika Pravobraniteljice za osobe s 
invaliditetom o pristupačnosti ustanove osobama s invaliditetom (kolovoz, 2014.)

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 4 osnovne i 6  srednjih škola: OŠ Višnjevac (16.1.2014.) 
; Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark (7.2.2014.) ; OŠ Bijelo Brdo (30.5.2014.) ; Medicinska škola 
(23.1.2014.) ; II. gimnazija Osijek (7.3.2014.) ; Elektrotehnička i prometna škola  (15.4.2014.) ; Strojar-
ska tehnička škola (15.4.2014.) ; Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas (24.6.2014.) ; OŠ Drenje 
(9.10.2014.) 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 7 Informativnih utoraka za knjižničare 
osnovnoškolskih knjižnica (prisustvovalo 89 knjižničara) i 7 Informativnih srijeda za knjižničare 
srednjoškolskih knjižnica (prisustvovalo 54 knjižničara). Na ovim sastancima raspravljana je problematika 
važna za rad školskih knjižnica, razmjenjivane su informacije o radu, predstavljeni su novi naslovi (pre-
ko 200 naslova) kao prijedlozi za popunu fondova školskih knjižnica, literatura za stručno usavršavanje 
knjižničara, knjižničari su prezentirali uspješne projekte koje su proveli u svojim knjižnicama. Informi-
rani su o događanjima u matičnoj knjižnici, 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 (u posljednjem 
broju Knjižničarstva tri su priloga napisali školski knjižničari!)
Na Informativnoj srijedi održanoj 4. travnja 2014., Marijana Špoljarić, koordinatorica Američkog kutka 
Knjižnice, predstavila je njegovo djelovanje i aktivnosti za srednje škole

Održavan je stalan kontakt (osobno, telefonski, e-mailom) s knjižničarima svih vrsta knjižnica na području 
Osječko-baranjske županije.

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 novog Za-
kona o knjižnicama, kao i poziv na stručnu raspravu. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kao matična 
knjižnica, dostavila je svoje primjedbe na prijedlog Zakona Hrvatskom knjižničnom vijeću (24.09.2014.)

U okviru projekta Skupni katalog knjižnica Osječko-baranjske županije nastavljena je edukacija 
djelatnika knjižnica za rad u knjižničnom programu CROLIST

Knjižnice su poticane na redovitije provođenje revizije i otpisa, osuvremenjavanje prostora te informati-
zaciju poslovanja (Matična služba je zaprimila i proslijedila dokumentaciju o provedenom otpisu/reviziji 
u 5 narodnih i 19 školskih knjižnica)

Matična služba organizirala je tijekom lipnja 2014. prikupljanje knjiga za školske knjižnice u Gunji i 
Račinovcima uništene u svibanjskoj poplavi.  Od doniranih knjiga odabrano je 500-ak primjeraka koji 
svojim sadržajem i opremom odgovaraju strukturi fonda školske knjižnice i 15. rujna 2014., sukladno 
dogovoru, knjige su dostavljene u Gradsku knjižnicu Vinkovci
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Stručni skupovi, seminari, radionice i sl. održani u organizaciji Županijske matične knjižnice GISKO:

• Okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora (razmjena iskustava i mogućnosti 
suradnje), GISKO, 8. 4. 2014.
Ljiljana Krpeljević, dipl. knjižničar, voditeljica Razvojne matične službe GISKO, održala je predavanje pod 
nazivom: „Mursiana – zavičajna zbirka Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek“

• Međunarodni stručni skup „Vremeplov: dječji odjeli jučer-danas-sutra“, skup kojim je obilježena 60. 
Obljetnica Odjela za rad s djecom i mladima GISKO, Osijek, 03.12.2014.

• Predavanje: „Work with Us“ – kako narodna knjižnica pomaže lokalnoj ekonomiji kroz programe i edu-
kaciju, Raymond O’Keefe Cruitt, American Corner GISKO, 21.10.2014.

Stručni skupovi, seminari, radionice i sl. na kojima je sudjelovala i prisustvovala Županijska matična 
služba Knjižnice:

• Digitalizacija zavičajne baštine Osijeka (M. Špoljarić; I. Majlinger-Tanocki; Lj. Krpeljević), postersko 
izlaganje na 4. festivalu digitalizacijskih projekata, NSK, 11. 04. 2014.

• 39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Split  15.-18.10.2014.

• Međunarodni stručni skup Dječji odjel – partner obitelji i predškolskoj ustanovi, Vinkovci, 07.11.2014.
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• Otvorena znanost – predavanje o otvorenom pristupu informacijama u znanosti i novim trendovima 
u znanstvenoj komunikaciji u sklopu projekta FOSTER, predavači Jadranka Stojanovski, Bojan Macan i 
Alen Vodopijevec; Osijek, 21.11.2014.

• Na Stručnom aktivu knjižničara Grada Našica i susjednih općina (29.04.2014.) matična služba  je or-
ganizirala predavanja: „ E-knjiga“, Katica Rakovac, sistem inženjer GISKO i „Online informacijsko-refe-
ralne usluge u knjižnicama“, Ljiljana Krpeljević, RMS GISKO. Na stručnom aktivu održanom u Našicama  
20.10.2014. predavanje pod nazivom „Mladi u knjižnici“ održao je  Marin Seleš, dipl. knjižničar  u Klubu 
za mlade GISKO.

Suradnja

• Prisustvovanje sastancima Stručnog vijeća županijskih matičnih narodnih knjižnica te suradnja i savje-
tovanje 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 Subotice; 
Gradska biblioteka Braća Miladinovci Skopje, Makedonija).

• Suradnja s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Društvom knjižničara Slavonije i Baranje, 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 2014. 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 

• Razvojno-matična služba Knjižnice uključena je u osmišljavanje buduće sveučilišne knjižnice u Osi-
jeku

• 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

• izrađena 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

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. 

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 na-
zivom Informativni četvrtak (održano je 5 Informativnih četvrtaka) 

3. Sudjelovanje u radu Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske. 
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eDUKAtIVNA DJeLAtNOSt NAMIJeNJeNA StUDeNtIMA I 
zNANStVeNO-NAStAVNOM OSOBLJU SVeUČILIŠtA JOSIPA JURJA 
StROSSMAYeRA U OSIJeKU

Već nekoliko godina djelatnici Knjižnice sudjeluju u izvedbi nastave u okviru nekoliko kolegija na Sveučilištu. 
Tako su u 2014. godini održana sljedeća predavanja:

1. Krpeljević, Ljiljana: Bibliografski izvori informacija u GISKO  (studenti Kulturologije, smjer 
Knjižničarstvo)

2. Lukačević, Srđan: Novi oblici komunikacije u knjižnicama društvene mreže na primjeru Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek (studenti Kulturologije; kolegij: Javno djelovanje)

3. Lukačević, Srđan: Izgradnja zbirki Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (studenti Informatologije; 
kolegij: Izgradnja zbirki)

4. Mokriš, Svjetlana: Pretraživanje baza podataka (studenti Kulturologije, smjer Knjižničarstvo)
5. Pađen-Farkaš, Dubravka: Rad u narodnim knjižnicama (studenti Kulturologije, smjer Knjižničarstvo)
6. Pađen-Farkaš, Dubravka: Alternativne škole (studenti Kulturologije, smjer Knjižničarstvo)
7. Seleš, Marin: Knjižnica kao multimedijalna, referentna i kulturna točka grada Osijeka (studenti  

Kulturologije, smjer Kulturalni menadžment)
8. Seleš, Marin: Usluge za mlade u GISKO (studenti Kulturologije, smjer Knjižničarstvo)
9. Špoljarić Kizivat, Marijana: iPad radionica (studenti Kulturologije, smjer Knjižničarstvo)
10. Špoljarić Kizivat, Marijana: Legati u knjižnicama (studenti Informatologije , Kolegij: Organizacija i   

poslovanje informacijskih ustanova)

edukativni posjeti studenata Knjižnici:

Organizirano je stručno vođenje po knjižnici za 10 grupa studenata Sveučilišta u Osijeku. Najviše 
surađujemo s Odjelom za kulturologiju, Filozofskim fakultetom – Odsjek za informacijske znanosti, 
Odsjek za engleski jezik i književnost i Odsjek za njemački jezik i književnost te Fakultetom za odgojne 
i obrazovne znanosti. 
U sklopu nastave studentima germanistike austrijska lektorica mag. phil. Ružica Čubela u prostoru 
Austrijske čitaonice GISKO je dva puta tjedno tijekom 2014.  držala jezične vježbe.
Knjižnica sudjeluje u istraživanjima kroz prikupljanje i davanje na korištenje informacija za potrebe 
studenata informacijskih i dr. znanosti, doktoranata, knjižnica i knjižničara.
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StRUČNI RAD DJeLAtNIKA KNJIŽNICe:

Objavljeni radovi: 

Lukačević, Srđan: Okrugli stol Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora // HKD 
Novosti br. 63, lipanj 2014.
Lukačević, Srđan; Pađen Farkaš, Dubravka: Festival slikovnice Ovca u kutiji // HKD Novosti br. 64, lis-
topad 2014.
Lukačević, Srđan; Pađen Farkaš, Dubravka: Đelo od Gisko // HKD Novosti br. 64, listopad 2014.

Izlaganja na stručnim skupovima:

Biglbauer, Suzana: Festival jezika. // Međunarodni stručni skup „Vremeplov: dječji odjeli jučer-danas-
sutra“, Osijek, 03.12.2014.
Krpeljević, Ljiljana: Mursiana – zavičajna zbirka Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Okrugli stol 
Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora, Osijek. 08.04.2014.
Majlinger-tanocki, Inge; Špoljarić, Marijana, Lukačević, Srđan. Izrada CIP zapisa kao suradnja izdavača 
i knjižnica: iskustvo Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek // Stručni skup Knjižnice u procjepu 2: katalo-
gizacija s osmijehom?, Sisak, 15.-16.05.2014. (izlaganje, u postupku objave u zborniku radova)
Pađen-Farkaš, Dubravka: Problemska slikovnica. // XIII. Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i 
riječi. Savjetovanje „Knjiga do djece – knjiga za djecu“, Subotica, 24.-25.10.2014.
Pađen-Farkaš, Dubravka; Lukačević, Srđan: Iskustva u radu na Odjelu s djecom i mladima GISKO. // 
XIII. Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi. Savjetovanje „Knjiga do djece – knjiga za djecu“, 
Subotica, 24.-25.10.2014.
zavođa, Sanja; Hercog, tanja: Na pola puta. // Međunarodni stručni skup „Vremeplov: dječji odjeli jučer-
danas-sutra“, Osijek, 03.12.2014.

Posterska izlaganja:

Biglbauer, Suzana; Seleš, Marin: „Prstići pričaju“, Međunarodni stručni skup Dječji odjel  - partner obitelji 
i predškolskoj ustanovi, Vinkovci, 07.11.2014.
Špoljarić, Marijana; Majlinger-tanocki, Inge; Krpeljević, Ljiljana. Digitalizacija zavičajne baštine Osi-
jeka // 4. Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 10.-11. 4. 2014.
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DJeLAtNICI

Na dan 31.12.2014. 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 dipl. knjižničar (mr.sc.), 19 dipl. knjižničara (VSS), 
3 knjižničara (VŠS), 11 pomoćnih knjižničara (SSS), 1 vozač bibliobusa-manipulant (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 2014. godine 5 djelatnika bila je zaposleno temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme zbog 
zamjene privremeno nenazočnih zaposlenika (rodiljni dopust i bolovanje) - 3 diplomirana knjižničara, 
1 domar i 1 čistačica.
Tijekom 2014. godine za dvoje zaposlenika prestao je radni odnos i to za 1 radno mjesto  diplomirani 
knjižničar temeljem Sporazuma o prestanku ugovora o radi te za 1 radno mjesto knjigoveža radi odlaska 
u mirovinu.
U 2014. godini  4 polaznika završila su stručno osposobljavanje temeljem Ugovora o stručnom osposo-
bljavanju 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), te su primljena nova 4 polaznika stručnog osposobljavanja za zanimanje 
diplomirani knjižničar u trajanju od 12 mjeseci (od 01.12.2014. do 30.11.2015.g.).
Pregled zaposlenika po Službama i Odjelima s nazivom radnog mjesta i stručnom spremom na dan 
31.12.2014.

Prezime i ime Radno mjesto Stručna sprema
1. PAĐEN - FARKAŠ, DUBRAVKA 

RAVNATELJICA
Dipl. knjižničarka VSS

SLUŽBA OBRADE
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

2. mr.sc. MAJLINGER - TANOCKI, INGE
Voditeljica Službe nabave, Službe  obrade

Dipl. knjižničarka VSS

3. DUMANČIĆ, ANICA Dipl. knjižničarka VSS
4. MARATOVIĆ-VASILJEVIĆ, GORDANA Dipl. knjižničarka VSS
5. HADROVIĆ, MERIEN Dipl. knjižničarka VSS
6. ROKNIĆ, SONJA Dipl. knjižničarka VSS
7. TORMAŠ MARKOVIĆ, TENA Dipl. knjižničarka VSS
8. RUNJE, SENKA Pomoćna knjižničarka SSS
9. MILAS, VESNA Pomoćna knjižničarka SSS
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SLUŽBA NABAVE
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

10. LUKAČEVIĆ, SRĐAN Dipl. knjižničar VSS
11. GAŠIĆ, ĐURĐA Pomoćna knjižničarka SSS
12. MIHALJEVIĆ, IVKA Pomoćna knjižničarka SSS

ODJEL STUDIJSKE ČITAONICE
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

14. ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, MARIJANA
Voditeljica Studijske čitaonice

Dipl. knjižničarka VSS

15. KATALENAC, DRAGUTIN Knjižničarski savjetnik VSS
16. LAUC-ĐANIŠ, VEDRANA Dipl. knjižničarka VSS
17. ŠOKČEVIĆ, KREŠIMIR Dipl. knjižničar VSS
18. SENAŠI, ĐURĐICA Knjižničarka VŠS
19. KARAPANDŽA, BORIS Pomoćni knjižničar SSS
20. SEKULIĆ, DUŠANKA Pomoćna knjižničarka SSS

RAZVOJNO MATIČNA SLUŽBA
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

13. KRPELJEVIĆ, LJILJANA
Voditeljica Razvojno matične službe

Dipl. knjižničarka VSS
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POSUDBENI ODJEL
Gornji grad

PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema
21. dr.sc. SVJETLANA MOKRIŠ

Voditeljica Posudbenog odjela
Viša Knjižničarka VSS

22. PETKOVIĆ, SINIŠA Dipl. knjižničar VSS
23. FRANJIĆ, IVANA Dipl. knjižničarka VSS
24. SELEŠ, MARIN Dipl. knjižničar VSS
25. LIŠNIĆ, MARIJA Pomoćna knjižničarka SSS
26. WENDLING, RUŽA Pomoćna knjižničarka SSS

Medioteka
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

27. KATALENAC, OLIVERA Knjižničarka VŠS

Donji grad
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

28. NAĐ, MELITA Dipl. knjižničarka VSS
29. GROŠELJ, ANDREJA Dipl. knjižničarka VSS

Jug 2
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

30. BOLKOVAC,  ZLATICA Pomoćna knjižničarka SSS

Retfala
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

31. JURIŠIĆ, IVANA (zamjena za bolovanje 
Šmider Marinela)

Dipl. knjižničar VSS

32. FERENC, MARIJA Knjižničarka VŠS
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Industrijska četvrt
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

33. DIJANOVIĆ, JASNA Dipl. knjižničarka VSS
34. RAKOVAC, ROBERT Pomoćni knjižničar SSS

Bibliobus
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

35. PAJESKA, STJEPAN Vozač - manipulant SSS

ODJEL ZA RAD S DJECOM I MLADIMA
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

36. BIGLBAUER, SUZANA Dipl. knjižničarka VSS
37. ZAVOĐA, SANJA Dipl. knjižničarka VSS
38. MOVRIN, SANJA Pomoćna knjižničarka SSS

TAJNIŠTVO
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

39. PTIČAR, BISERKA Tajnica ustanove VSS

URED RAVNATELJA
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

40. MIHAJLOVIĆ, SANDRA Tajnica ravnateljice SSS
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RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKA SLUŽBA
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

41. KERETA, MARIJA Voditeljica rač. financ. Službe VSS
42. CRNKOVIĆ, SANDRA Knjigovotkinja SSS
43. ZGREBEC, LJILJANA Rač. referentica - blagajnica SSS

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU POTPORU
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

44. RAKOVAC, KATICA Sistem inženjerka VSS
45. ŠIMUNOVIĆ, BRUNO Informatički referent SSS

POMOĆNE SLUŽBE
PREZIME I IME  Radno mjesto Stručna sprema

46. KOLAK, BOŽIDAR Domar PKV
47. BOLJEŠIĆ, VALERIJA Spremačica NSS
48. KEPIĆ-PAULAJ, JELENA Spremačica NSS
49. MOHER, KATA Spremačica NSS
50. STUPAR, ANČICA Spremačica NSS
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1. Čitanje Biblije i razgovori/V.L.//Glas Slavonije br. 29456 god. 94. (petak, 03. siječnja 2014.) str. 13,
2. Zimska bajka u GISKO-u/V.L.//Glas Slavonije br. 29459 god. 94. (04.,05.,06. siječnja 2014.) str. 13,
3. Izložba u GISKU ogranak Donji grad/I.K.//Glas Slavonije br. 29462 god. 94. (11. i 12. siječnja 2014.) str. 16,
4. Moira P. Baker u American Corneru/I.Sl. //Glas Slavonije br. 29469 god. 94. (ponedjeljak, 20. siječnja 2014.) str. 15,
5. Izložba radova Andree Listeš/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29469 god. 94. (ponedjeljak, 20. siječnja 2014.) str. 15,
6. Obilježen rođendan Martina Luthera Kinga/I.SI.//Glas Slavonije br. 29469 god. 94. (utorak, 21. siječnja 2014.) str. 16,
7. Izložba radova Andree Listeš/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29471 god. 94. (srijeda, 22. siječnja 2014.) str. 11,
8. Radionica književnog prevođenja/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29471 god. 94. (četvrtak, 23. siječnja 2014.) str. 13,
9. Ciklus čitanja Biblije/I.S.//Glas Slavonije br. 29471 god. 94. (četvrtak, 23. siječnja 2014.) str. 13,
10. Andrea Listeš: Počela sam slikati zbog ljubavi prema životinjama/V. Latinović//Glas Slavonije br.29473 god. 94. (petak 24. 

siječnja 2014.) str. 18,
11. Raspravljali o prenošenju teksta u drugi jezik /V.L.//Glas Slavonije br. 29473 god. 94.(petak 24. siječnja 2014.) str. 19,
12. Glasno čitanje „Kradljivice knjiga“ /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29474 god. 94. (25. i 26. siječnja 2014.) str. 19,
13. GISKO /I.K.//Glas Slavonije br. 29477 god. 94. (srijeda 29. siječnja 2014.) str. 11,
14. Prstići pričaju/I.K.//Glas Slavonije br. 29478 god. 94. (četvrtak 30. siječnja 2014.) str. 16,
15. Najčitatelj GISKO-a/I.K.//Glas Slavonije br. 29482  god. 94. (utorak, 04. veljače 2014.) str. 11,
16. Prstići pričaju/I.K.//Glas Slavonije br. 29482  god. 94. (utorak, 04. veljače 2014.) str. 16,
17. Izložba „Zimska idila“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29483  god. 94. (srijeda, 05. veljače 2014.) str. 15,
18. Slavili rođendan uz cvijeće i priču poznate književnice /V.L.//Glas Slavonije br. 29484  god. 94. (četvrtak, 06. veljače 2014.) 

str. 17,
19. Besplatna članarina za rođene 08. veljače /V.L.//Glas Slavonije br. 29485  god. 94. (petak, 07. veljače 2014.) str. 15,
20. Marija Buslaver pročitala 358 knjiga/V.L.//Glas Slavonije br. 29486  god. 94. (08. i 09. veljače 2014.) str. 15,
21. Izložba Josipe Biro “Zimska idila“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29488  god. 94. (utorak, 11. veljače 2014.) str. 14,
22. Valentinovo u GISKO-u/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29488  god. 94. (utorak, 11. veljače 2014.) str. 16,
23. Od karikatura se ne može živjeti pa radim kao crtač u salonu za tetoviranje/V.L.//Glas Slavonije br. 29489  god. 94. (srijeda, 

12. veljače 2014.) str. 17,
24. Festival jezika završnica obilježavanja Međunarodnog dana materinskog jezika/N.V.//Glas Slavonije br. 29495  god. 94. 

(srijeda, 19. veljače 2014.) str. 15,
25. Istražite svijet psihologije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29495  god. 94. (srijeda, 19. veljače 2014.) str. 16,
26. Festival jezika/D.Kć.//Glas Slavonije br. 29498  god. 94. (22. i 23. veljače 2014.) str. 15,
27. Predavanje  u American Corneru GISKO-a/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29501  god. 94. (srijeda 26. veljače 2014.) str. 13,
28. Obilježen Mjesec Afroamerikanaca /V.L.//Glas Slavonije br. 29502  god. 94. (četvrtak 27. veljače 2014.) str. 15,
29. Likovni natječaj za vrtićarce i osnovce/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29506  god. 94. (utorak, 04. ožujka 2014.) str. 15,
30. Likovna radionica/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29507  god. 94. (srijeda, 05. ožujka 2014.) str. 15,
31. Opraštanje od zime u GISKO-u Afroamerikanaca /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29508  god. 94. (četvrtak,  06. ožujka 2014.) str. 

12,
32. Prijave do 14. ožujka/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29508  god. 94. (četvrtak,  06. ožujka 2014.) str. 14,
33. Likovni natječaj/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29509  god. 94. (petak, 07. ožujka 2014.) str. 17,
34. Zlatovez u slici/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29509  god. 94. (petak, 07. ožujka 2014.) str. 17,
35. „Rak ne mora biti mrak“ /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29511 god. 94. (ponedjeljak, 10. ožujka 2014.) str. 11,
36. Čitam, dam, sretan sam/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29511  god. 94. (ponedjeljak, 10. ožujka 2014.) str. 11,
37. Otkazano predstavljanje knjiga/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29512  god. 94. (utorak, 11. ožujka 2014.) str. 16,
38. Izložba krajolika/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29512  god. 94. (utorak, 11. ožujka 2014.) str. 16,
39. Radionica pisanja na engleskom/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29513  god. 94. (srijeda, 12. ožujka 2014.) str. 15,
40. Izložba krajolika u GISKO-u/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29514  god. 94. (četvrtak, 13. ožujka 2014.) str. 11,
41. Likovni natječaj za djecu/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29514  god. 94. (četvrtak, 13. ožujka 2014.) str. 15,
42. Zamišljam da sam vitez, a umjesto sjajnog oklopa i mača imam priče!/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29514  god. 94. (četvrtak, 

13. ožujka 2014.) str. 26,
43. Čitanje Biblije i razgovor/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29515  god. 94. (petak, 14. ožujka 2014.) str. 16,
44. Writing Workshop/I.K.//Glas Slavonije br. 29516  god. 94. (15. i 16. ožujka 2014.) str. 15,
45. „Pokaži tko si“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29516  god. 94. (15. i 16. ožujka 2014.) str. 16,
46. Sedmogodišnjaci govore poeziju/I.K.//Glas Slavonije br. 29521  god. 94. (petak, 14. ožujka 2014.) str. 16,
47. Nastup prvašića OŠ Mladost/I.K.//Glas Slavonije br. 29523 god. 94. (ponedjeljak, 24. ožujka 2014.) str. 11,
48. Radionice “Živimo proljeće“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29523 god. 94. (ponedjeljak, 24. ožujka 2014.) str. 14,

POPIS ČLANAKA Iz tISKA - 2014.
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49. Radionica Žabice skočkice/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29526  god. 94. (četvrtak, 27. ožujka 2014.) str. 16,
50. Radionica Luckaste lutke/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29527  god. 94. (petak, 28. ožujka 2014.) str. 14,
51. Izložba „Otk(r)ivanje srca“ /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29527  god. 94. (petak, 28. ožujka 2014.) str. 14,
52. Čitanje naglas/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29528  god. 94. (29. i 30. ožujka 2014.) str. 12,
53. Tridesetak umjetnika izradilo unikatne knjige od svile i keramike“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29529 god. 94. (ponedjeljak, 

31. ožujka 2014.) str. 30,
54. Bibliobus ide na popravak no uskoro se vraća na ulice/I.S.//Glas Slavonije br. 29531 god. 94. (srijeda, 02. travnja 2014.) 

str. 13,
55. Matej, Lovro i Emma biraju knjigu umjesto računala/I.S.//Glas Slavonije br. 29531 god. 94. (srijeda, 02. travnja 2014.) str. 

14,
56. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29538 god. 94. (četvrtak, 10. travnja 2014.) str. 16,
57. Zavičajne knjižnične zbirke hitno treba digitalizirati/N.V.//Glas Slavonije br. 29539 god. 94. (petak, 11. travnja 2014.) str. 

30,
58. Za ferije u Muzej, GISKO, na sportske aktivnosti…/V.L.//Glas Slavonije br. 29540 god. 94. (12. i 13. travnja 2014.) str. 16,
59. Predstavljanje knjige „Zemlja vuka i vjetra“ /I.R.G.//Glas Slavonije br. 29542 god. 94. (utorak, 15. travnja 2014.) str. 17,
60. Pipice i zekani/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29542 god. 94. (utorak, 15. travnja 2014.) str. 16,
61. Potraga za Bijelim zecom/I.K.//Glas Slavonije br. 29544 god. 94. (četvrtak, 17. travnja 2014.) str. 16,
62. „Obojimo Osijek“/I.K.//Glas Slavonije br. 29544 god. 94. (četvrtak, 17. travnja 2014.) str. 18,
63. Bijeli zec donio knjige tragačima/I.S.//Glas Slavonije br. 29545 god. 94. (petak, 18. travnja 2014.) str. 16 i 17,
64. Izložba radova supružnika Banja/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29545 god. 94. (petak, 18. travnja 2014.) str.17,
65. Uz knjigu i s knjigom do dugo u noć/N.V.//Glas Slavonije br. 29545 god. 94. (petak, 18. travnja 2014.) str.30,
66. Jedan od malobrojnih koji je u Hrvatskoj snimio vuka!/N.V.// Glas Slavonije br. 29545 god. 94. (19.,20. i 21. travnja 2014.) 

str.72 i 73,
67. Od Babine grede do Županje/D.Kć.//Glas Slavonije br. 29547 god. 94. (utorak, 22. travnja 2014.) str. 28,
68. Rak ne mora biti mrak/I.K.//Glas Slavonije br. 29559 god. 94. (srijeda, 07. svibnja 2014.) str.11,
69. Knjiga nad knjigama/I.K.//Glas Slavonije br. 29560 god. 94. (četvrtak, 08. svibnja 2014.) str. 16,
70. Digitalna knjižnica/I.K.//Glas Slavonije br. 29564 god. 94. (utorak, 13. svibnja 2014.) str. 13,
71. Radionice u GISKO-u I.Sl.//Glas Slavonije br. 29564 god. 94. (utorak, 13. svibnja 2014.) str. 13,
72. Pristup SAGE bazi u GISKO-u/D.P.//Glas Slavonije br. 29571 god. 94. (srijeda, 21. svibnja 2014.) str.18,
73. Za samo dva radna dana prikupljeno 150 paketa/Ma.M.// Glas Slavonije br. 29576 god. 94. (utorak, 27. svibnja 2014.) str. 

14,
74. Dani Australije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29578 god. 94. (četvrtak, 29. svibnja 2014.) str. 18,
75. Žena ženi u šarenim kutijama od cipela/Ma.M.// Glas Slavonije br. 29580 god. 94. (31. svibnja i 01. lipnja 2014.) str. 2,
76. „Ovca u kutiji“ možda se zauvijek doseli u Osijek/N.V.// Glas Slavonije br. 29584 god. 94. (četvrtak, 05. lipnja 2014.) str. ,
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77. Tihi život povrća i voća/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29587 god. 94. (ponedjeljak, 09. lipnja 2014.) str. 16,
78. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29587 god. 94. (ponedjeljak, 09. lipnja 2014.) str. 16,
79. „Nije me strah“ naslov je problemske slikovnice autorice Dubravke Pađen Farkaš/N.Vek.// Glas Slavonije br. 29602 god. 

94. (28. i 29. lipnja 2014.) str. 52,
80. „Ovca u kutiji“ na osječkim ulicama/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29605 god. 94. (srijeda, 02. srpnja 2014.) str.18,
81. Na osječkim ulicama i u parkovima danas počinje prvi Festival slikovnice/N.V.//Glas Slavonije br. 29606 god. 94. (četvrtak, 

03. srpnja 2014.) str.25,
82. Priče za laku noć – na dravskoj promenadi/N.V.//Glas Slavonije br. 29607 god. 94. (petak, 04. srpnja 2014.) str.52,
83. Razigrane bajke i priče koje se ne slušaju samo ušima, nego i srcem i rukama i nogama/N.V.//Glas Slavonije br. 29607 god. 

94. (petak, 04. srpnja 2014.) str.36,
84. Čudovišta nekada mogu biti umiljata, a princeze čudovišne/N.V.//Glas Slavonije br. 29608 god. 94. (05. i 06. srpnja 2014.) 

str.54,
85. Ovca u kutiji i dogodine u Osijeku, ali u širem i međunarodnom izdanju/N.V.//Glas Slavonije br. 29609 god. 94. (pone-

djeljak, 07. srpnja 2014.) str.33,
86. Gradska i sveučilišna knjižnica napokon u cijelosti klimatizirana/I.S.//Glas Slavonije br. 29610  god. 94. (utorak, 08. srpnja 

2014.) str.15,
87. U GISKO-u izložba slika Finke Ripić/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29613 god. 94. (petak, 11. srpnja 2014.) str.12,
88. Magdalena: Rad u SAD-u bio je neprocjenjivo iskustvo/V.L.//Glas Slavonije br. 29613 god. 94. (ponedjeljak, 14. srpnja 

2014.) str.11,
89. Igra, ples i kreativne radionice/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29613 god. 94. (ponedjeljak, 14. srpnja 2014.) str.14,
90. GISKO: Radionice „Na selu“/I.S.//Glas Slavonije br. 29620 god. 94. (19. i 20. srpnja 2014.) str.12,
91. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29621 god. 94. (ponedjeljak, 21. srpnja 2014.) str.10,
92. GISKO: Kreativne radionice/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29621 god. 94. (ponedjeljak, 21. srpnja 2014.) str.13,
93. „Zajedno možemo više“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29622 god. 94. (utorak, 22. srpnja 2014.) str.11,
94. Radionica „Zajedno možemo više“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29623 god. 94. (srijeda, 23. srpnja 2014.) str.18,
95. Kad završe ispitni rokovi najviše se traži pitkije štivo“/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29624 god. 94. (četvrtak, 24. srpnja 2014.) 

str.12 i 13,
96. Djeca se igrala detektiva u knjižnici“/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29625 god. 94. (petak, 25. srpnja 2014.) str.15,

97. Radionice u GISKO-u „Morske razbibrige“/I.K.//Glas Slavonije br. 29626 god. 94. (26. i 27. srpnja 2014.) str.16,
98. Radionice u GISKO-u“/I.K.//Glas Slavonije br. 29628 god. 94. (utorak, 29. srpnja 2014.) str.13,
99. Čitanje Biblije“/I.K.//Glas Slavonije br. 29632 god. 94. (02. i 03. kolovoza 2014.) str.14,
100. Loše vrijeme, besparica i novi klima-uređaji napunili Studijsku čitaonicu GISKO-a/T.L.// Glas Slavonije br. 29633 god. 

94. (04. i 05. kolovoza 2014.) str.14,
101. Čitanje Biblije/I.K.//Glas Slavonije br. 29638 god. 94. (ponedjeljak, 11. kolovoza 2014.) str.12,
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102. Radionice u GISKO-u“/I.K.//Glas Slavonije br. 29638 god. 94. (ponedjeljak, 11. kolovoza 2014.) str.12,
103. Odjel za rad s djecom i mladima“/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29638 god. 94. (ponedjeljak, 11. kolovoza 2014.) str. 25,
104. Jedino mjesto u gradu gdje se jednako dobro zabavljaju i vrtićarci i srednjoškolci/N.Z.E.// Glas Slavonije br. 29642 god. 94. 

(16. i 17. kolovoza 2014.) str. 16,
105. Pričamo priču o Heidi“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29645 god. 94. (srijeda, 20. kolovoza 2014.) str.14,
106. Pantomima je uistinu zabavna/V.L.//Glas Slavonije br. 29647 god. 94. (petak, 22. kolovoza 2014.) str.12,
107. Od danas kreativne radionice „Na jezeru…“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29649 god. 94. (ponedjeljak, 25. kolovoza 2014.) str.14,
108. Škola crtanja i slikanja/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29649 god. 94. (ponedjeljak, 25. kolovoza 2014.) str.14,
109. Književni susret s Jelenom Radan/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29649 god. 94. (utorak, 26. kolovoza 2014.) str.14,
110. Posh store za Azil/I.S.//Glas Slavonije br. 29649 god. 94. (utorak, 26. kolovoza 2014.) str.14,
111. Likovna radionica/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29649 god. 94. (utorak, 26. kolovoza 2014.) str.12,
112. Jelena Radan govorila djeci o važnosti čitanja/I.Solar// Glas Slavonije br. 29652 god. 94. (četvrtak, 28. kolovoza 2014.) str.15,
113. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29653 god. 94. (petak 29. kolovoza 2014.) str.16,
114. Sayonara ljeto/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29655 god. 94. (ponedjeljak, 01. rujna 2014.) str.13,
115. Radionica origamija/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29658 god. 94. (četvrtak, 04. rujna 2014.)  str.10,
116. Udruzi za Down sindrom šest tableta i problemskih paketa/I.Solar//Glas Slavonije br. 29658 god. 94. (četvrtak, 04. rujna 

2014.) str.14,
117. Izložba u GISKO-u/V.L.//Glas Slavonije br. 29661 god. 94. (ponedjeljak, 08. rujna 2014.) str.14,
118. Likovna radionica “Svemir“/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29662 god. 94. (utorak, 09. rujna 2014.) str.10,
119. Knjige koje smo nekada čitali/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29662 god. 94. (utorak, 09. rujna 2014.) str.14,
120. Izložba linoreza Anite Sesar/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29663 god. 94. (srijeda, 10. rujna 2014.) str.17,
121. Kreativna radionica/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29664 god. 94. (četvrtak, 11. rujna 2014.) str.11,
122. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29667 god. 94. (ponedjeljak, 15. rujna 2014.) str.10,
123. Radionice u GISKO-u/N.Vek.// Glas Slavonije br. 29674 god. 94. (utorak, 23. rujna  2014.) str.14,
124. Prvi festival koji slavi secesijsku i art deco kulturu/N.Vek.// Glas Slavonije br. 29676 god. 94. (četvrtak, 25. rujna 2014.) 

str.14,
125. Čitanje Biblije/I.R.G.//Glas Slavonije br. 29679 god. 94. (ponedjeljak, 29. rujna 2014.) str.10,
126. Osijek ima svoju urbanu publiku za urbanu kulturu/N.Vek//Glas Slavonije br. 29679 god.  94. (ponedjeljak, 29. rujna 

2014.) str.14,
127. Prije stotinjak godina bilo je ugodno živjeti u Osijeku/N.Vek//Glas Slavonije br. 29683 god. 94. (petak, 03. listopada 2014.) 

str.30 i 31,
128. Pričanje priča na travnjaku ispred Tvrđe/N.Vek//Glas Slavonije br. 29684 god. 94. (04. i 05. listopada 2014.) str.16,
129. Knjiga nad knjigama/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29684 god. 94. (04. i 05. listopada 2014.) str.14,
130. Ljubav djeci prije svega/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29685 god. 94. (ponedjeljak, 06.listopada 2014.) str.14,
131. Ne zagađujte, nemojte se tući, pazite na djecu…/M.Mi//Glas Slavonije br. 29686 god. 94. (07. i 08. listopada 2014.) str.18,
132. Permakultura u GISKO-u/I.Sl.//Glas Slavonije br. 29686 god. 94. (07. i 08. listopada 2014.) str.14,
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133. Dobrom voljom naoružani glumci i knjižničari „ratovali“ za pozornost mališana/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29687 god. 94. 
(četvrtak, 09. listopada 2014.) str.12,

134. Ljekovita priča/V.L.//Glas Slavonije br. 29687 god. 94. (četvrtak, 09. listopada 2014.) str.12,
135. „Zakotrljaj me po svetu“/V.L.//Glas Slavonije br. 29687 god. 94. (četvrtak, 09. listopada 2014.) str.12,
136. Mjesec hrvatske knjige ove je godine u znaku ljubavi i namijenjen je svima/N.Vek//Glas Slavonije br. 29691 god. 94. 

(utorak, 14. listopada 2014.) str.10,
137. Sovko Slovko priča priče mališanima do tri godine/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29692 god. 94. (srijeda, 15. listopada 2014.) 

str.18,
138. „Mali ratni dnevnik“/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29693 god. 94. (četvrtak, 16. listopada 2014.) str.11,
139. Susret s književnicom Ivanom Šojat Kuči“/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29695 god. 94. (18. i 19. listopada 2014.) str.11,
140. Budizam i meditacija/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29695 god. 94.(18. i 19. listopada 2014.) str.11,
141. Čitanje Biblije u GISKO-u/I.M.//Glas Slavonije br. 29695 god. 94. (18. i 19. listopada  2014.) str.11,
142. Danas e-GISKO/I.M.//Glas Slavonije br. 29696 god. 94. (ponedjeljak, 20. listopada 2014.) str.11,
143. U srijedu počinje festival anarhizma/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29697 god. 94. (utorak, 21. listopada 2014.) str.13,
144. Gostovao američki knjižničar/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29699 god. 94. (četvrtak, 23. listopada 2014.) str.12,
145. Pred Osječanima neobični glazbeno-čokoladni užitak/I.M.//Glas Slavonije br. 29699 god. 94. (četvrtak, 23. listopada 2014.) 

str.15,
146. Čitanje Biblije/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29700 god. 94. (petak, 24. listopada 2014. str.10,
147. U sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige/M.Bu.//Glas Slavonije br. 29700 god. 94. (petak, 24. listopada 2014.) str.12,
148. Istraživački novinar objasnio javnosti kako se njome manipulira/V.T.// Glas Slavonije br. 29701 god. 94. (25. i 26. listopada 

2014.) str.16,
149. Osječani na međunarodnom skupu o knjigama za djecu N.Vek.//Glas Slavonije br. 29704 god. 94. (srijeda, 29. listopada 

2014.) str.30 i 31,
150. Dubravka Pađen-Farkaš jedina kandidatkinja/T.L.//Glas Slavonije br. 29705 god. 94. (četvrtak, 30. listopada 2014.) str.13,
151. Književna baština Rudolfa Franjina Magjera/N.Vek//Glas Slavonije br. 29707 god. 94. (ponedjeljak, 03 studenoga 2014.) 

str.10,
152. Dubravka Pađen-Farkaš nova-stara ravnateljica GISKO-a/T.L.//Glas Slavonije br. 29708 god. 94. (utorak, 04 studenoga 

2014.) str.10,
153. Proročanstva/I.M.//Glas Slavonije br. 29712 god. 94. (08. i 09. studenoga 2014.) str.10,
154. Predstavljena književna baština Magjera/N.Vek//Glas Slavonije br. 29712 god. 94. (08. i 09. studenoga 2014.) str.11,
155. GISKO će i ubuduće pridonositi obrazovnom, društvenom i kulturnom razvoju grada Osijeka/T.L.//Glas Slavonije br. 29713 

god. 94. (ponedjeljak, 10. studenoga 2014.) str.15,
156. Mjesec hrvatske knjige u GISKO-u/ N.Vek//Glas Slavonije br. 29714 god. 94. (utorak, 11. studenoga 2014.) str.15,
157. Jeftiniji upis u GISKO/ N.Vek//Glas Slavonije br. 29714 god. 94. (utorak, 11. studenoga 2014.) str.10,
158. Proročanstva/I.M.//Glas Slavonije br. 29723 god. 94. (petak, 21. studenoga 2014.) str.11,
159. Izložba u GISKO-u/I.K.// Glas Slavonije br. 29724 god. 94. (22. i 23. studenoga 2014.) str.11,
160. Radionice u GISKO-u/ I.K. //Glas Slavonije br. 29726 god. 94. (utorak, 25. studenoga 2014.) str.14,
161. Darovi za nove članove GISKO-a/ I.K. //Glas Slavonije br. 29732 god. 94. (utorak, 2. prosinca 2014.) str.14,
162. Darujte mudro/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29733 god. 94. (srijeda, 3. prosinca 2014.) str.14,
163. Književni susret sa Željkom Horvat-Vukeljom/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29734 god. 94. (četvrtak, 04. prosinca 2014.) str.10,
164. Međunarodni stručni skup za 60. rođendan/N.Vek.//Glas Slavonije br. 29734 god. 94. (četvrtak, 04. prosinca 2014.) str.14,
165. Govorni pikado za slijepe/D.Ku.// Glas Slavonije br. 29749 god. 94. (utorak, 23. prosinca 2014.) str.14,
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FINANCIRANJe
Zakon  o proračunu (NN 87/08), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 114/10 
i 31/11) i Pravilnik  o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  (NN 32/11)  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 2014. godini registrirana kao proračunski korisnik Državnog proračuna. 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku svojim  financijskim  planom planira    sredstva za re-
dovno 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 sporta RH mjesečno iz Državne riznice, a  prema zahtjevima Sveučilišta.

Sukladno Zakonu o knjižnicama Gradska i sveučilišna knjižnicu  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 grad-
skog proračuna. 

Prema objavljenim natječajima za pojedine programe gradske djelatnosti kao što su: rad Razvojno matične 
službe, rad Središnje knjižnice za Austrijance, nabavu knjižne građe, opreme te ostale programe sredstva 
dobivamo od  Ministarstva kulture. Za program nabavu knjižne građe dobivamo mala sredstva  i od  
Osječko baranjske županije. Svim proračunima redovito dostavljamo potrebne financijske izvještaje o 
utrošku odobrenih sredstava.

Upravno vijeće Knjižnice je 11.  prosinca 2014. godine usvojilo rebalans financijskog plana za 2014. 
godinu. 

U privitku dajemo podatke iz obveznih financijskih izvještaja  za 2014. 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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BILJeŠKe
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 2014. 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. 2014. (BIL), Izvještaju 
o  promjenama vrijednosti imovine (P-VRIO) 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. 2014. GODINE – (PR- RAS)

1. Ukupni prihodi poslovanja  (AOP 001)
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom te se    financira 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  Ministar-
stva znanosti,obrazovanja i športa RH odnosno Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Pomoći iz proračuna (AOP  056)
Proračunska sredstva Grada Osijeka su  planirana i doznačena za financiranje gradske djelatnosti 
Knjižnice  u iznosu 2.507.000  kn za rashode za zaposlene i materijalne rashode  (2.307.000 kn) i nabavu 
knjiga (200.000 kn).
Proračunska sredstva Osječko-baranjske županije su  za odobreni  program nabave knjižne grade Knjižnice  
doznačena u iznosu 3.000,00 kn.
   
3. Prihodi od kamata po viđenju (AOP  067)
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 30% u odnosu na 2013.godinu zbog znatno 
manje raspoloživih  sredstava na računu. 

4. Prihodi po posebnim propisima (AOP 101)
Temeljem Tumačenja Ministarstava financija, upisnina u Gradsku i sveučilišnu knjižnicu predstavlja sufi-
nanciranje cijene u kulturi i knjiži se na konto 6526 – ostali nespomenuti prihodi i iznosi 794.103 kn; pri-
hodi  refundacija  doprinosa HZZO za stručno osposobljavanje  24.285 kn; donacija Sveučilišta u Osijeku 
iz sredstava poslovnog fonda za klimatizaciju Knjižnice od 40.000,00 kn. 
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5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  (vlastiti prihodi AOP 108)
Vlastiti prihodi Knjižnice u 2014. godine čine prihodi od fotokopiranja knjižne građe, međuknjižnične 
posudbe, korištenja knjižnične baze podataka (Crolist)  knjižnicama i nekim fakultetima Sveučilišta 
u Osijeku   i dr. Prihodi su povećani u odnosu na 2013. godinu za 34% jer su se i drugi   fakulteti 
Sveučilišta u Osijeku   odlučili na korištenje zajedničke knjižnične baze  Crolist. 

6. Tekuće donacije  (AOP 112) se odnose na donaciju Američkog veleposlanstva  godinu  doznačenu 
19.09.2014. g. namijenjenu za nabavku promotivnih  materijala u 2014. i 2015 godini. U 2014. je utrošeno 
je 8.095,25 kn, a ostatak od će se namjenski utrošiti do kraja ožujka 2015. 

7. Kapitalne donacije (AOP 113)
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  62.055 kn  i kapitalne 
donacije fizičkih osoba knjižne i neknjižne građe u iznosu od 36.513kn. 
Kapitalne donacije od ostalih  subjekata izvan općeg proračuna su donacije opreme američkog velepo-
slanstva u RH  za 2014. u iznosu od 41.592,00. 

8. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna (AOP 115)
Knjižnica je prema razvrstavanju u Registru korisnika državnog proračuna. Prihodi nadležnog mini-
starstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za sveučilišnu djelatnost od 4.009146,00 kn su  manji  za  3% 
u odnosu na 2013 (a prema Odluci o raspodjeli odobrenih godišnjih sredstava iz  financijskog plana 
Sveučilišta u Osijeku).  Ministarstvo kulture je  za programe gradske djelatnosti doznačilo  996.522  što 
je za 6,6 manje  u odnosu na 2013. g.

9. Rashodi za zaposlene  (AOP 140)
Ostali rashodi za zaposlene su veći za 300% odnosu na 2013. godinu jer je  u 2014. godini  bilo povećanih 
rashoda za naknade za slučaj  bolesti i smrti, otpremnine i nagrada. 

10. Službena putovanja (AOP 147) 
Sredstva su manja za 17% u odnosu na 2013. jer  su sredstva za te namjene bila smanjena.

11. Naknade za prijevoz (AOP 148)
Izdaci za prijevoz zaposlenika GISKO su smanjeni za 43,5% u odnosu na 2013. jer je u  2014. došlo do 
izmjene kolektivnog ugovora te je za pravo za isplatu prijevoza povećano  s 1 km na  2 km udaljenosti 
od kuće do posla, te je dio radnika izgubio pravo na prijevoz

12. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (AOP 155)
Sredstva u veća za 126 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih troškova popravka starog 
servera i ostale računalne opreme. 
 
13. Rashodi za  sitni inventar i auto gume (AOP 156) 
Rashodi su povećani za 126 % u odnosu na prethodnu godinu jer su nabavljeni stalci za Ipade iz donaci-
je Američkog veleposlanstva u RH.  

14. Usluge promidžbe  i informiranja  (AOP 162)
Rashodi su veći za  117% u odnosu na prethodnu godinu  jer smo planirani i potrošili za promidžbene 
materijale za razne programe i to Ovca u kutiji, Ruksak kulture, Vremeplov  i dr  koje je financiralo 
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Ministarstvo kulture.

15. Intelektualne usluge i osobne usluge (AOP 165)
Rashodi su veći u odnosu na 2013. godinu  za 55% jer smo planirali i potrošili sredstva za ugovore o 
djelu za razne programe i to Ovca u kutiji, Ruksak kulture, Vremeplov  koje je financiralo Ministarstvo 
kulture.

16. Ostale usluge (AOP 168)
Rashodi su veći u odnosu na 2013. godinu za 20,3%  jer smo planirali i potrošili sredstva za skenirane 
materijala a za provođenje programa Digitalizacije  djela R. Magyjera koje je financiralo Ministarstvo 
kulture. 
 
17.  Naknade troškova osobama  izvan radnog odnosa (AOP 169) 
To su rashodi koji se odnose na plaćene doprinose  osobama  koju su u 2014. godini bile na  stručnom 
osposobljavanju u Knjižnici a bez zasnivanja radnog odnosa i veći  su u odnosu na prethodnu godinu  
23%.  

18. Pristojbe i naknade (AOP 176)
Iznos za rashode za pristojbe i naknade  manji je u odnosu na 2013. za 95% i iznosi 140,00 kn  jer smo u 
2013. godini platili 2.000  kn sudsku pristojbu  prekršajnom sudu u Osijeku jer nismo imali zaposlenu i 
imenovanu stručnjaka zaštite na radu budući smo u toku godine upošljavali više od 50 radnika.  

19. Reprezentacija  ( (AOP 174)
Rashodi za reprezentaciju su uvećani u 2014. godini za 51% jer smo planirali i potrošili sredstva za 
reprezentaciju  za razne programe i to Ovca u kutiji, Ruksak kulture, Vremeplov  i dr.  koje je financiralo 
Ministarstvo kulture.

20. Uredska oprema i namještaj (AOP 325)
Rashodi za uredsku opremu i namještaj  su povećani za  55% jer smo iz sredstava donacije Američkog 
veleposlanstva  u RH kupili Ipad i jedan manji server za domenu  GISKO. 

20. Manjak  prihoda i  primitaka – (AOP 601)
Manjak  prihoda i primitaka  tekuće godine  iznosi 9.810,00  kn. 

20. Višak prihoda – preneseni (AOP 602)
 Preneseni višak prihoda i primitaka nad izdacima i rashodima za 2013 . godinu iznosi 138.610,00  i  
odnosi se na neutrošene donacije Američkog  veleposlanstva  koji je u cijelosti utrošen u 2014. godini. 

21. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju  (AOP 604)
Konačni financijski rezultat je višak prihoda od nefinancijske imovine  u iznosu od 128.800 kn a čine ga 
neutrošena sredstva  iz prihoda od upisa za nabavku knjižne i neknjižne građe u 2014. godini, koja cemo 
utrošiti u prvom tromjesečnu 2015. godine  budući nova novčana sredstva za nabavu građe iz Ministar-
stva kulture stižu tek krajem svibnja 2015. Sredstva iz Proračuna Grada Osijeka su  znatno smanjenja 
(25%) za 2015. te je upitna nabavka nove knjižne građe za korisnike.  
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BILANCA STANJA

IMOVINA 

Bilanca stanja je uravnotežena jer je vrijednost  imovine ista vrijednosti obveza i vlastitih izvora.
Vrijednost nefinancijske imovine na dan 31.12. 2014. smanjenja je  u odnosu na stanje imovine na dan 1.1. 
2014. zbog isknjiženja  rashodovane opreme  iz 2013. 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 in-
flacije 5%). Vrijednost zgrade E. avenije uvećana je u 2014. godini zbog dodatnih ulaganja na klimatizaciji  
prizemlja .
 
20.  Novac u banci i blagajni  (AOP 062)
Financijsku imovinu čine  novčana sredstva na žiro računu kod PBZ banke  koja  na dan 31.12.2014. iznose 
247.996,54 kn.  Novac u glavnoj i pomoćnim blagajnama iznosi  5.581,11  kn. 

21. Ostala potraživanja  (AOP 072)
Kako do predaje financijskih izvješća  za 2014. odnosno do 31.1. 2015. godine  MZOS nije poslao Upute o 
zatvaranju potraživanja od HZZO i smanjenje obveza  prema državnoj riznici  nakon refundacije bolovan-
ja iznad 42 dana,  na kontu 129112 Potraživanja za naknade koje refundira HZZO – iz sredstava  državne 
riznice  stanje  je 31.706,00. Prebijanje  će se izvršiti u 2015. godini po primitku Uputa - vjerodostojnog 
dokumenta kao temelja za knjiženje prijeboja.  
Na kontu  129112  Potraživanja za naknade koje refundira HZZO – iz sredstava Grada Osijeka,   saldo je 
1.254,40 odnosno isplaćene naknade bolovanja  za 12/14. godine. 
Konto  12912 ima stanje 1.000,00 kn  a odnosi se na  plaćeni predujam za pretplatu za časopis u 2015. go-
dini. 

22. Obveznice za prodaju otkupljenih stanova (AOP 109)
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. 2014. 

23. Rashodi budućeg razdoblja (AOP 191) 
Obračunata bruto plaća s doprinosima na plaću zaposlenika  za 12/14. u iznosu od  453.882,57 kn; obračunati 
doprinosi osoba na stručnom osposobljavanju za 12/12 u iznosu od 2.862,28 kn što je ukupno 456.744,85 
kn.
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OBVEZE  I VLASTITI IZVORI (AOP 125)
  
24. Obveze za zaposlene  (AOP 128) su  obveze za obračunatu a neisplaćenu plaću s bolovanjem na teret 
HZZO za 12/14. koja je iskazana u bilanci i   iznosi 459.394,25 kn.

25. Obveze za materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavku nefinancijske imovine   
(AOP 129,130 i 135) 
Rashodi koji se odnose na prosinac  2014. i terete izvještajno razdoblje 2014.  a bit će plaćeni u siječnju 
i veljači  2015. godine.

26. Ostali  vlastiti izvori  (AOP 209)
Ostali vlastiti izvori  su izvori vlasništva za donacije i  izvori vlasništva za obveznice 

27. Višak/manjak  (AOP 215 i AOP 220)
Višak prihoda od poslovanja od 467.349,590 kn   i manjak  prihoda od nefinancijske imovine  od 
338.549,16 (razlika je višak prihoda od 128.800,00 kn  koji ćemo po knjiženju Odluke o  rasporedu rezul-
tata knjižiti u 2015.)

28.  Tablice iz st. 1. Članka 16. Pravilnika o financijskom izvješćivanju   su prazne jer nemamo podataka 
o kreditima, dospjelih kamatama i ostalih ugovornih odnosa i sporova na sudu.

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE1. 1 DO 31.12.2014. (P-
VRIO)

29. Iznos povećanja pod  AOP 018 u stupcu 4 odnosi se na povećanje vrijednosti dugotrajne imovine za   
knjižnu građu koje nam Ministarstvo kulture dostavilo otkupom od izdavača. 

Osijek, 30. siječnja 2015. godine                                                  
Ravnateljica

Dubravka Pađen Farkaš viša  knjiž.                         
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Godišnji izvještaj za 2014. godinu
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2015.

VIŠe OD 1000 RIJeČI
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