Narodna knjižnica Virje
Trg Stjepana Radića 1, 48326 Virje
telefon: 048 897 095
faks: 048 897 095
e‐mail: narodna.knjiznica.virje@kc.t‐com.hr
ravnateljica: Ana Škvarić

Zbirke:
Ukupno knjiga: 7719
Broj tekućih naslova časopisa: 16
Multimedija: 38 jedinica
Igračke: 33 jedinica

Korisnici:
Ukupno članova: 403
Djeca: 291
Odrasli: 112
Ukupno posuđeno: 3981 svezaka
Ukupan broj posjeta: 2818

Djelatnici:
1 dipl. povjesničar umjetnosti

Prostor:
Ukupna površina: 113,8 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Odjel za odrasle s čitaonicom periodike
i Dječji odjel
Godina zadnjeg preuređenja: 2008.

Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Narodna knjižnica Virje
Iz povijesti knjižnice:
Općinska knjižnica u Virju jedna je od knjižnica s najdužom tradicijom u Koprivničko‐križevačkoj županiji. Narodna čitaonica s knjižnicom u
Virju osnovana je 1878. godine i od samih početaka bila je nositelj kulturnog i društvenog života mjesta. U sklopu čitaonice djelovala je i knjižnica
koja od 1948. knjižnica neprekinuto radi.
Nakon osnutka Čitaonica s knjižnicom nije imala vlastiti prostor i bila je osuđena na selidbu iz jedne privatne kuće u drugu. 1960. na
korištenje je dobila stari društveni dom, a nakon izgradnje nove školske zgrade u Virju, Narodna čitaonica s knjižnicom 1986. dobila je vlastiti
prostor od 55 m2 u Staroj školi, tzv. Krasotici. Usprkos tome, zbog nedostatka novca i interesa od strane lokalnih vlasti, knjižnični fond je rijetko
obnavljan, jednako kao i prostor, a takva situacija trajala je sve do 2005. godine kad je dolaskom nove općinske vlasti stvorena povoljna klima za
daljnji razvoj čitaonice s knjižnicom.
2006. krenulo se s obnovom knjižnice ‐ prostor je dotjeran, kupljeno je računalo i knjižničarski program Metel.win, započeta je revizija
knjižnične građe te unošenje podataka o građi u računalo. Želja Općine Virje i Županijske matične službe bila je osnivanje Narodne knjižnice Virje
kao samostalne ustanove, što je ostvareno 8. ožujka 2007. godine . Iste godine Općina Virje pokreće projekt proširenja, adaptacije, sanacije i
opremanja nove knjižnice.
Knjižnica je 2007. proširena na susjednu prostoriju, 2008. godine dovršeno je
uređenje novog odjela za odrasle i dječjeg odjela, uređen je sanitarni čvor za djelatnike, čajna
kuhinja i malo spremište. Adaptacija je bila opsežna – sanirana je vlaga, uređeni podovi,
spušteni stropovi i ugrađeno odgovarajuće osvjetljenje, promijenjene instalacije, uvedeno
centralno grijanje, a cjelokupan prostor opremljen je namještajem u skladu sa Standardima za
narodne knjižnice. Svečano otvorenje novouređene knjižnice upriličeno je na Dan općine 11.
studenoga 2008., kad je proslavljena i 130. obljetnica organiziranog čitanja i knjižničarstva u
Virju. Nakon svečanog otvorenja, knjižnica je nastavila s redovnim poslovanjem, proširenjem
usluga i uređenjem prostora, sve s ciljem stvaranja suvremenog kulturno‐informacijskog
centra koji će zadovoljiti sve potrebe svojih korisnika.
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