Osnovna škola „Prof. Blaž Mađer“
Gajeva 17a, 48325 Novigrad Podravski
telefon: 048 832 140
faks: 048 832 140
e‐mail škole:
os‐novigrad‐podravski‐001@skole.htnet.hr
e‐mail knjižnice: ana.mihokovic1@skole.hr
knjižničarka: Ana Mihoković
Zbirke:
Ukupno knjiga: 4900
Periodika: 21 tekućih naslova
Multimedija: 179 jedinica

Korisnici:
Ukupno članova: 290
Učenika: 255
Učitelja: 29
Ostali: 6
Ukupno posuđeno: 1446 svezaka
Djelatnici:
1 knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 74 m²
Ukupna površina čitaonice: 32 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 1998.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Međunarodni dan djeteta

Projekt „I reče Zemlja“ – zaštita čovjekova okoliša

Dan ljepote zavičaja u riječi, pjesmi i slici –susret zavičajnih pjesnika

„Na slovo“ – dani hrvatskog jezika

Izložba starih fotografija u A3 formatu
Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Osnovna škola „Prof. Blaž Mađer“
Iz povijesti knjižnice:
Knjižnica OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski smještena je u mirnijem dijelu školske zgrade na sjevernoj strani u prostoriji veličine
jedne učionice na prostoru od 42 m². Preuzimanjem knjižnice 1997. godine provedena je i revizija kompletnog knjižničnog fonda koji je bio
smješten u starim otpisanim ormarima i na neprimjerenim policama u derutnom stanju. Otpisan je znatan broj, pohabane, uništene i izgubljene
građe, a također i znatan broj, po naputku tadašnjeg Ministarstva, ćirilične, ideološke i tada nepoželjne literature i učeničke i stručne.
Iste godine u knjižnicu su postavljene čvrste zidne police estetski oblikovane na koje je moguće smjestiti svu potrebnu lektirnu građu za
sve razrede i referentnu zbirku, a za stručnu literaturu su nabavljene dvije dvostrane police. Knjižnica je dovoljno velik, ugodno osvijetljen prostor
sa praktičnim i dovoljno velikim radnim stolom. Opremljena je računalom i internetom. Do kompletnog uvođenja knjižnične građe u Metel
program, služimo se programom Buki.
Nemamo financijskih mogućnosti za nabavu novih neobaveznih lektirnih naslova za kojima učenici pokazuju veliki interes.
Svi dječji časopisi, obavijesti i plakati nalaze se u prostoru čitaonice kojega smo dobili pregradnjom hodnika i pripojili knjižnici. Čitaonica
je također lijepo osvijetljena, mnogo korištena s 14 sjedaćih mjesta na prostoru od 32 m²,
ali nažalost nije dovoljna za bilo kakvo multimedijsku edukaciju i korištenje. Svi nastavni
sadržaji planirani za održavanje u knjižnici održavaju se u dogovoru s učiteljima, a kvaliteta
realizacije ovisi o našim mogućnostima.
Rješavanjem prostora škole za jednosmjensku nastavu postoji vrlo dobra
mogućnost za multimediju vezanu uz knjižnicu.

Vodič kroz knjižnice 2010.
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