Osnovna škola Gola
Trg kardinala A. Stepinca 4a, 48331 Gola
telefon: 048 833 143
faks: 048 833 143
e‐mail škole: os‐gola‐001@skole.htnet.hr
web stranica škole: www.os‐gola.skole.hr
knjižničarka: Zvonkica Zlatar

Zbirke:
Ukupno knjiga: 2900
Periodika: 4 tekućih naslova
Multimedija: 109 jedinica

Korisnici:
Ukupno članova: 295
Učenika: 242
Učitelja: 42
Ostali: 11
Ukupno posuđeno: 1293 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 1141

Djelatnici:
1 dipl. ekonomist

Prostor:
Ukupna površina: 28 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2007.

Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Božićni sajam

Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige

Obilježavanje međunarodnog mjeseca školskih knjižnica

Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Osnovna škola Gola
Iz povijesti knjižnice:
Školska knjižnica datira od 1998 g. kada je Osnovna škola Gola odijeljena od Osnovne škole Fran Kancelak Drnje. Od 1998. školski
knjižničari su sljedeći: ELENA KOVAČIĆ, učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom iz hrvatskog jezika (djelatnik od šk.g. 1998./99. do šk.g.
2005./06.), STJEPANA KADIĆ, diplomirani knjžničar i profesor hrvatskog jezika i knjževnosti(djelatnik u šk.g. 2006./07.), IRENA ĐORDAN, diplomirani
knjižničar i prof.hrvatskog jezika i književnosti (djelatnik od 1.9.2007. do 1.10.2007.), MARIJETA KOPORNIĆ, učiteljica razredne nastave s pojačanim
programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlje (djelatnik od 1.10.2007.do 1.9.2008). MIHAELA TINODI, apsolvent ekonomskog fakulteta, DEJAN
NOVAKOVIĆ, STOJANKA LESIČKI, ŽELJKA ŠIMEG, ZVONKICA ZLATAR, diplomirani ekonomist (od 7.9.2009. do danas). Zanimljivosti: šk.g. 2006./07.po
prvi put rad u ovoj knjižnici obavljala je stručna knjižničarka, Stjepana Kadić. Te godine je ujedno završena revizija knjižnog fonda. Povijest knjižnog
fonda: prema podacima u Knjizi inventara prva kupljena knjiga za učenički fond je TRI POEME, GUSTAVA KRKLECA( 31.12.1949.), a za nastavnički
fond knjiga METODSKE UPUTE ZA OBRAĐIVANJE DOMAĆEG ŠTIVA(31.12.1954.). Obje knjige otpisane su revizijom knjižnog fonda. Knjižni fond u
samim počecima rada knjižnice se postupno povećavao i ovisio je o financijskim sredstvima škole. Prema zapisima u Knjizi inventara može se vidjeti
kako je znatan broj prikupljenih knjiga ostvaren u razdoblju od 2006. do 2007.g. Prostor školske knjižnice od 1998.g. nije se značajno mijenjao.
Nabavljena su dva stalka za knjige, nove školske klupe i stolice za učenike te stolić za računalo. Za vrijeme ljetnih praznika 2007. g. prostor školske
knjižnice osvježen je novom i živahnijom bojom zidova. Od ostalih zanimljivosti valja spomenuti kako će se knjige iz zaštićenog fonda staviti u
staklene vitrine kao stalni postav u prizemlju škole.

Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

