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U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek izrađena je 2015. godine aplikacija za 

evidentiranje korištenja Studijske čitaonice, a vezano uz korištenje prostora, korištenje 

knjižnične građe te rad na računalima. Od 1. srpnja 2015. godine do 1. srpnja 2016. godine 

aplikacija je testirana u svakodnevnom radu na Studijskoj čitaonici Knjižnice. Tijekom 

testnog perioda uočeni su određeni nedostaci i identificirane promjene koje bi bilo nužno 

učiniti kako bi aplikacija bila funkcionalnija i jednostavnija za uporabu. Tijekom 2017. 

godine, djelomično financirana iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, 

izvršena je nadogradnja postojeće aplikacije. Nadogradnja aplikacije izvršena je u skladu 

s uočenim nedostacima tijekom testnog perioda, a omogućila je i njezino implementiranje 

u ograncima Knjižnice (ogranci Donji grad, Jug 2, Industrijska četvrt, Retfala) te u 

Austrijskoj čitaonici i American Corneru. Na taj način objedinjeni su podaci o tome koliko 

i na koji način sve čitaoničke prostore Knjižnice upotrebljavaju korisnici. Produkcijska 

faza započela je 1. siječnja 2018. godine. 

Aplikaciju je izradio izv. prof. dr. sc. Boris Badurina u suradnji s knjižničarima i 

djelatnicima Službe za informatičku potporu GISKO-a. Aplikacija je povezana s 

knjižničnim programom CROLIST u realnom vremenu i iz programa povlači podatke o 

korisnicima – ime i prezime, broj korisnika, istek članstva, vrstu korisnika i internu 
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klasifikaciju.  Korisnika se iz evidencije može odjaviti ili obrisati, mogu se izmijeniti 

upisani podaci o korisniku, a odjava se može poništiti. 

 

 

Slika br. 1 

 

 

Slika br. 2 

 

Slike br. 1 i 2: Odabir čitaonice, prijava korisnika, evidentiranje korištenja građe i usluga 

 

Statistika može biti prikazana samo za jednu ili za više čitaonica, a parametri prema 

kojima se vodi su: 

1. Spol: muški, ženski 

2. Interna klasifikacija: VŠS, VSS, umirovljenik, udruge, učenik srednje škole, učenik 

osnovne škole, student, stariji od 65 godina, SSS, odjel GISKO, NSS, mr.sc., dr.sc., dijete 

predškolskog uzrasta 
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3. Kategorije korisnika: skupni/ustanova, privremeni 1 mjesec, privremeni 1 dan, popust 

učenici, student, djeca, popust osnovni korisnici, počasni, odjel/služba GISKO, obiteljski, 

djelatnik GISKO, djeca, redovni učenici i student, umirovljenici, osnovni  

4. Resursi: prostor, građa, računalo 

5. Građa: AV građa, časopisi, knjige, novine, ostalo 

Parametri od 1-4 prikazuje se u statistici za broj dolazaka i broj individualnih krosinika, a 

parameter pod brojem 5 za broj posudbi i ukupno primjeraka. 

 

  

                     

Slika br. 3: Odabir vremenskog perioda i čitaonice za koju će statistika biti prikazana 

 

Parametar Interna klasifikacija u statistici se prikazuje na sljedeći način (Slike br. 

4, 5 i 6) : 

 

Slika br. 4 
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Slika br. 5 

 

 

 

       

Slika br. 6 
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Parametar Građa u statistici se prikazuje na sljedeći način (Slike br. 7, 8 i 9) : 

  

 

 

Slika br. 7 

 

 

 

  

  

                

Slika br. 8                                                                            Slika br. 9 

 

    

Statističke podatke moguće je ispisati u formatima PNG, JPG, SVG I PDF te pohraniti 

u formatima CSV, XLSX I JSON. 

 


