Osnovna škola Kloštar Podravski
1. svibnja 50, 48362 Kloštar Podravski
telefon: 048 816 344, 048 816 331
e‐mail škole: os‐klostar‐podravski@kc.t‐com.hr
e‐mail knjižnice: marijana.celig@gmail.com
knjižničarka: Marijana Čelig

Zbirke:
Ukupno knjiga: 2351
Periodika: 32 tekućih naslova

Korisnici:
Ukupno članova: 390
Učenika: 373
Učitelja: 15
Ostali: 2
Ukupno posuđeno: 2174 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 4500

Djelatnici:
1 dipl. knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 54,2 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2003.

Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige‐radionica izrade planeta
sunčeva sustava

Radionica povodom Svjetskog dana štednje (izrada kasica)

Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Osnovna škola Kloštar Podravski
Iz povijesti knjižnice:
Školska knjižnica Kloštar Podravski bila je dugi niz godina smještena u različitim neprimjerenim prostorima u školi. U 11. mjesecu 2003.
godine bila je smještena u kabinetu hrvatskoga jezika, koji je dijelila s dva učitelja. Do tada je brigu oko posuđivanja knjiga najčešće vodio učitelj
hrvatskoga jezika. Mogućnosti za rad s učenicima, a posebno s učiteljima, bile su gotovo nemoguće jer u tom malom prostoru od 20 m2 moglo se
samo provoditi neke od temeljnih zadaća knjižnice. Ubrzo nakon tog teškog vremena počelo se raditi na preuređenju prostora stare škole gdje u
planu bila i nova knjižnica. S povratkom učenika s ljetnih praznika, u prizemlju naše škole osvanuo je i prekrasno preuređen prostor. Danas su
knjižnica i čitaonica smještene u ugodnom prostoru površine 55 m2 u kojem ima dovoljno prostora za provođenje radionica, održavanje satova,
kao i za održavanje različitih kulturnih djelatnosti naše škole. Prostor je opremljen novim namještajem i najsuvremenijom tehničkom opremom, a
učenici napokon u školi imaju svoj ugodan i topao kutak gdje se mogu u miru rasteretiti od svih napora i briga koji su proživjeli taj dan. Sada je
čitaonica ispunjena dječjim smijehom, pričanjem priča, gledanjem animiranih filmova i otkrivanjem zanimljivosti iz različitih časopisa i knjiga.
Danas, nakon 7 godina, naša školska knjižnica zaista je sjedište
kulturnih događaja. U njenim prostorima svoje aktivnosti
provode mnoge grupe, uživa se u susretu s piscima, likovnim
radionicama, satovima lektire, postavljanjima izložaba i
uređenju panoa i zidnih novina. Knjižnica posluje preko
knjižničnog programa Metel, sva građa je inventarizirana,
mjesečno se nabavljaju nove knjige prilagođene potrebama
učenika i učitelja. Knjižničarsku grupu svake godine polazi
petnaestak učenika i učenica viših razreda koji sudjeluju u radu
svih djelatnosti školske knjižnice.
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