Osnovna škola Ivan Lacković Croata
Dravska 6, 48361 Kalinovac
telefon: 048 883 068
faks: 048 883 272
e‐mail škole: os‐kalinovac@kc.t‐com.hr
web stranica škole: www.os‐kalinovac.skole.hr
knjižničarka: Antonija Šikulec

Korisnici:
Ukupno članova: 216
Učenika: 156
Učitelja: 19
Ostali: 41
Ukupno posuđeno: 1019 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 920

Zbirke:
Ukupno knjiga: 2400
Djelatnici:
Periodika: 10 tekućih naslova
1 dipl. knjižničar
Multimedija: 73 jedinica
Zbirka knjižne građe iz ostavštine Ivana Lackovića Croate
Prostor:
Ukupna površina: 120 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2005.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Ježeva kućica – integrirani dan 1. razreda

Zemlja, voda i zrak – integrirani dan 4. razreda

Projekt Ivan Lacković Croata – igrano dokumentarni film

Istraživačka lektira

Izložba radova na temu knjiga i knjižnica

Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Osnovna škola Ivan Lacković Croata
Iz povijesti knjižnice:
Osnovna škola Ivan Lacković Croata bila je u sastavu Osnovne škole Grgur Karlovčan Đurđevca do 1999.g. kada je Odlukom Ministarstva
prosvjete i športa postala samostalna ustanova.
Godine 2004., 4. lipnja, otvorena je školska knjižnica koja je bila smještena u prostorijama današnjeg ureda pedagoga. U to vrijeme škola
nije imala zaposlenoga knjižničara, već je postojala knjižničarska grupa koju je najprije vodila Ankica Lacković, te nakon nje Miroslav Rabađija.
Grupa se sastajala 2 puta tjedno i obavljala najosnovnije knjižničarske poslove.
Školske godine 2005./2006. škola prvi put zapošljava stručnog suradnika knjižničara. Na to mjesto dolazi apsolventica pedagogije Mihaela
Hapavel koja je započela informatizaciju poslovanja.
Knjižnica je preseljena u prostor poslovnog centra dislociranog od školske zgrade, ali u njenoj neposrednoj blizini. Iako se ne nalazi u
samoj školskoj zgradi, veliki prostor knjižnice od 120 kvadrata pruža učenicima mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
Školske godine 2006./2007. i 2007./2008. na mjestu knjižničara radila je prof. hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana knjižničarka
Ivanka Ferenčić, koja je informatizirala cjelokupan fond knjižnice. Zadnje dvije godine na
mjestu školskog knjižničara zaposlena je Antonija Šikulec.
Svakako treba izdvojiti Zbirku Croata. Pokojni umjetnik Ivan Lacković Croata
ostavio je svom rodnom mjestu Kalinovcu vrijednu zbirku koja sadrži veliki broj primjeraka
knjiga i časopisa, među kojima ima i starih i vrijednih izdanja muzejske vrijednosti.
Knjižnica se može pohvaliti bogatim aktivnostima, radionicama te aktivnom sudjelovanju u
radu škole.

Vodič kroz knjižnice 2010.
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