Gradska knjižnica „Franjo Marković“
A. G. Matoša 4, 48260 Križevci
telefon: 048 682 646, 048 711 298
faks: 048 682 646, 048 270 129
e‐mail: knjiznica‐krizevci@kc.t‐com.hr
web stranica: www.knjiznica‐krizevci.hr
ravnateljica: Marjana Janeš‐Žulj

Podaci o mreži:
3 knjižne stanice, bibliobus
sa 22 stajališta

Zbirke:
Ukupno knjiga: 70543
Periodika: 1290 svezaka
Broj tekućih naslova časopisa: 42
Multimedija: 4286 jedinica
Igračke: 808 jedinica
Zavičajna zbirka: 3280 svezaka knjiga
Zaštićeni fond: 1920 svezaka knjiga

Vodič kroz knjižnice 2010.

Korisnici:
Ukupno članova: 3986
Djeca: 1674
Odrasli: 2312
Ukupno posuđeno: 84238
Knjiga: 73112 svezaka
Multimedija: 11125 jedinica
Ukupan broj posjeta: 45218

Djelatnici:
5 pomoćnih knjižničara
1 knjižničar
2 dipl. knjižničara

Prostor:
Ukupna površina: 590 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Odjel za odrasle,
Dječji odjel i Igraonica,
Zavičajni odjel, Odjel nabave
i obrade knjižnične građe
Godina zadnjeg preuređenja: 2005.
Koprivničko‐križevačka županija

Gradska knjižnica „Franjo Marković“
Iz povijesti knjižnice:
Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci je najstarija kulturna ustanova u gradu, potječe od Ilirske čitaonice koju je utemeljio Ljudevit
Vukotinović 1838. godine i jedna je od najstarijih knjižnica i čitaonica u Hrvatskoj.
Godine 1861. godine mijenja naziv u Narodna čitaona, a 1911. godine u Hrvatska čitaonica. Nakon Drugog svjetskog rata knjižnica djeluje
u sastavu Kluba kulturno‐prosvjetnih radnika. Godine 1956. Gradska knjižnica i čitaonica Križevci osnovana je kao samostalna kulturno‐prosvjetna
ustanova, da bi 1961.g. bila pripojena Narodnom sveučilistu Križevci. Od 1999. godine Knjižnica ponovo djeluje kao samostalna kulturna ustanova
čiji osnivač je Grad Križevci. Od 1989. godine knjižnica nosi ime istaknutog hrvatskog književnika i filozofa, rođenog Križevčanina Franje Markovića.
Smještena je u prizemlju i na prvom katu Hrvatskog dom, (čiju su gradnju potaknuli i potpomogli članovi Društva Hrvatske čitaonice, 1914. g.). na
prostoru od oko 590 m2.
Tijekom 1998.g. djelomično je obnovljena i opremljena novim namještajem. Posljednje veće preuređenje imali smo 2005. g. kada smo
uređivali prostor dječje igraonice. Knjižnica se svrstava u III. tip narodnih knjižnica u Hrvatskoj.
Knjižnici gravitira šire područje Grada Križevaca s općinama Sv. Ivan Žabno, Sv.
Petar
Orehovec
i
Kalnik
s
ukupno
oko
35000
stanovnika.
2007. g. Knjižnica je otvorila stacionar u Područnoj školi Veliki Raven, koji radi dva puta
tjedno po 3 sata. Zahvaljujući projektu i suradnji s Županijskom matičnom službom,
uspjeli smo tijekom 2008. nabaviti kombi vozilo, opremiti ga posebnom opremom za
potrebe bibliobusa te početkom 2009. g. formirati bibliobusnu službu. Križevci su prvi
manji grad u Hrvatskoj koji ima formiranu bibliobusnu službu i naša županija je prva u
Hrvatskoj s bibliobusnim službama u dva gradska središta. Otvaranjem Općinske knjižnice
U Gornjoj Rijeci i formiranjem bibliobusne službe u Križevcima, te uz stacionirane gradske
i općinske knjižnice i postojeću bibliobusnu službu u Koprivnici, najbolje smo organizirana
knjižnična mreža u Hrvatskoj i pokrivamo cijelu županiju. Bibliobusna služba ima
zaposlenog jednog djelatnika: vozača/knjižničara, uspostavljena su 22 stajališta i u 2009.
g. učlanjeno je 493 članova i posuđeno 9153 knjige te 3186 posjeta.
Vodič kroz knjižnice 2010.
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Gradska knjižnica „Franjo Marković“
Knjižnica ima razvijene odjele i svojim korisnicima nudi raznovrsne usluge: posudbu knjiga,
čitaonicu novina i časopisa, studijski rad, izradu bibliografija i sažetaka, zavičajnu zbirku, igraonicu za djecu
predškolskog uzrasta, radionice za djecu i mladež, kompjutorske radionice, multimediju, internet,
međuknjižničnu posudbu, informacijsku službu, tržnicu knjiga.
Knjižnica ima otvorene knjižne ormariće za korisnike: u Udruzi invalida Križevci i u Klubu liječenih
alkoholičara. Osim redovite djelatnosti nabave, obrade, zaštite i posudbe knjiga, knjižnica obavlja i niz
kulturno‐animacijskih aktivnosti. Knjižnica i njezini djelatnici uključeni su u Hrvatsko čitateljsko društvo,
Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatski centar za dječju knjigu i sudjeluju u različitim promotivnim i
kulturnim aktivnostima u popularizaciji čitanja, korištenja knjižnice i razvijanja navike čitanja kod djece i
odraslih.
Knjižnica često organizira književne susrete, promocije, predavanja, tribine, izložbe i druge
kulturne sadržaje. Posebno ima bogat program svake godine povodom Dana grada Križevaca i Dana
hrvatske knjige, 22.‐24. 4.; Dana sv. Marka Križevčanina, 7.9.; i tijekom Mjeseca hrvatske knjige: 15.
listopada ‐15. studenog.
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