Gradska knjižnica Đurđevac
Trg sv. Jurja 1, 48350 Đurđevac
telefon: 048 812 701
faks: 048 812 701
e‐mail: gknjiznica@inet.hr
web stranica: www.knjiznica‐djurdjevac.hr
ravnateljica: Anica Šabarić

Korisnici:
Ukupno članova: 1451
Djeca: 682
Odrasli: 769
Ukupno posuđeno: 52812 svezaka
Ukupan broj posjeta: 18306

Zbirke:
Ukupno knjiga: 43405
Periodika: 170 svezaka
Broj tekućih naslova časopisa: 51
Multimedija: 721 jedinica
Igračke: 123 jedinica
Zavičajna zbirka: 646 svezaka knjiga
Zaštićeni fond: 219 svezaka knjiga

Djelatnici:
2 pomoćna knjižničara
2 dipl. knjižničara

Prostor:
Ukupna površina: 450 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Odjel za odrasle, Dječji odjel, Odjel za mlade,
Studijski odjel s čitaonicom, spremište
Godina zadnjeg preuređenja: 2008.
Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Gradska knjižnica Đurđevac
Iz povijesti knjižnice:
Đurđevački korijeni knjižničarstva,odnosno organiziranog čitanja, datiraju iz 1876. godine.Govore o tome Pravila Družtva čitaonice
gjurgjevačke od 21. lipnja 1876. godine, koja je pod brojem 9795 potvrdila Kraljevsko hervatsko slavonsko dalmatinska zemaljska vlada. Do tada je
u Đurđevcu postojalo pjevačko društvo Tamburica, koje je ovim Pravilima preimenovao u Družtvo „Čitaonica gjurgjevačka“, a svrha mu je bila
promicati društveni život u Đurđevcu. U tome se zapravo vidi sličnost s ostalim knjižnicama i čitaonicama onoga vremena, koje su osim knjižničnog
promicale i ostale vidove društvenog i kulturnog života.Upravo su ta mjesta imala veliko značenje u širenju hrvatske knjige jer je pisana riječ na
narodnom jeziku bila jako oružje u borbi protiv tuđinske vlasti, a u Đurđevcu je sve do 1873. godine službeni jezik bio njemački.
Na Čitaonicu gjurgjevačku iz 1876. godine nastavlja se 1906. godine Pučka knjižnica, iza Prvoga svjetskoga rata knjižnica i čitaonica djeluje
u okviru „Graničara“ i prosvjetnog društva „Zrinjski“, 1938. godine osnovana je Hrvatska čitaonica, 1948. godine Kotarska knjižnica, a 1956. godine
Narodna knjižnica i čitaonica. Od 1962. godine do 1992. knjižnica je u sastavu Narodnog sveučilišta. Godine 1992. knjižnica izlazi iz sastava
Narodnog sveučilišta i prelazi u sastav Centra za kulturu, a 2000. godine knjižnica se osamostalila i od tada djeluje kao Gradska knjižnica.
Istina, tek od 90‐ih godina prošloga stoljeća đurđevačko se knjižničarstvo sustavno razvija.Iako je Grad Đurđevac svake godine na „tankom“
proračunu, svake godine se ipak izdvajalo za redovnu djelatnost, ali i za proširenje knjižničnih prostora.Uz pomoć Ministarstva i Županije, gradska
su se sredstva oplemenila, a uvjeti rada bitno poboljšali.
Knjižnica je 1996. godine preseljena na novu lokaciju u Poslovnome centru u
središtu grada, gdje djeluje Odjel za odrasle, Dječji odjel, Studijski odjel s čitaonicom, Odjel
za mlade. Knjižnica je potpuno informatizirana u svim segmentima, a u zadnjih desetak
godina i fond knjiga je udvostručen tako da sada iznosi 43405 svezaka. Godišnja nabava
knjiga kreće se oko 2500 svezaka.
Godine 2004. kupljeno je još sto kvadrata do sadašnje knjižnice, a 2007. i 2008.
godine uređen je i opremljen novi studijski odjel s čitaonicom, gdje je ujedno smještena i
zavičajna zbirka. Studijski odjel ima i četiri radna mjesta za rad na računalima za korisnike, a
sveukupno je u knjižnici 11 računala na raspolaganju korisnicima i 6 za potrebe djelatnika.
Jedini problem su djelatnici jer je uposleno samo četiri djelatnika, ali je Knjižnica
ipak prema korisnicima otvorena 38 sati tjedno. Unatoč malom broju zaposlenih, razvijena
Vodič kroz knjižnice 2010.
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Gradska knjižnica Đurđevac
je zavidna kulturno‐edukativnu aktivnost, tako da godišnje dječji odjel provede stotinjak radionica i igraonica, edukativnih posjeta raznim
ustanovama i udrugama, organizirana su mjesečna druženja za članove Kluba ljubitelja knjiga te više od 20‐ak književnih večeri, raznih tribina i
likovnih izložbi poznatih likovnih umjetnika u knjižničnoj galeriji Ex libris.
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