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Iz povijesti knjižnice:
Franjevci su u grad Koprivnicu po prvi puta došli prije punih sedam stoljeća ‐ daleke 1290. godine. Kako su uslijed čestih požara, potresa i
ratova morali više puta seliti, godinom njihova konačnog naseljavanja u Koprivnici smatra se 1675., kada je započela gradnja samostana i crkve u
njihovom današnjem obliku.
Iako je osnovna djelatnost koprivničkih franjevaca bila usmjerena na vjersku službu i dušobrižnički rad, izuzetno je značajno bilo i njihovo
prosvjetno djelovanje. Franjevci su, tako, bili prvi učitelji na koprivničkoj pučkoj školi, a u njihovom samostanu povremeno su se održavali i studiji
filozofije, moralne teologije i govorništva. Sve je to, uz neosporno prosvjetiteljsko‐kulturno djelovanje franjevaca, utjecalo na formiranje strukture
spomeničkog knjižnog fonda samostanske knjižnice koja danas predstavlja iznimno kulturno blago.
Fond knjižnice u više se navrata nastojao popisati i obraditi, djelomično su izrađeni katalozi koji daju uvid u sastav fonda po autoru i po
sadržaju knjige, ali ne možemo znati točan broj primjeraka knjiga u njenom fondu jer ne postoji knjiga inventara već samo popis naslova kojih ima
oko 2500.
Najvrjednija knjiga u fondu knjižnice svakako je inkunabula “Biblijski komentari” sv. Jeronima, prvotisak iz 1497. godine, do sada jedina
poznata inkunabula na koprivničkom području; tu su, zatim, 33 naslova tiskana u 16. stoljeću, 227 naslova iz 17. stoljeća, iz 18. stoljeća njih 724, a iz
19. stoljeća 286. Ostali naslovi datiraju iz 20. stoljeća, ili nemaju oznaku vremena izdavanja, a knjižnica se i danas obnavlja novim relevantnim
naslovima.
Knjižnica Franjevačkog samostana u Koprivnici čuva i samostanski arhiv, u kojem se nalazi jedan od temeljnih izvora za praćenje povijesti
samostana: samostanska kronika, “Liber Memorabilium Conventus Capronczensis”, vođena od 1778. godine.
Vodič kroz knjižnice 2010.
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Knjižnica Franjevačkog samostana Koprivnica
U glazbenom arhivu knjižnice nalazi se 110 muzikalija koje se vode kao rijetkosti, a zanimljivo je napomenuti da je u ovom samostanu kao
gvardijan djelovao znameniti hrvatski skladatelj i vrstan orguljaš, Fortunat Pintarić, čija je glazbena ostavština također dijelom pohranjena u
samostanskom muzičkom arhivu.
Ovoj neobično vrijednoj samostanskoj knjižnici, pravom dragulju ne samo koprivničkog knjižničarstva, već i hrvatske kulture uopće, tek
predstoji pravo valoriziranje. Danas je knjižnica smještena u hodniku uz crkvu na katu samostanske zgrade, no u obnovi samostana koja je upravo u
tijeku i za knjižnicu se planira urediti primjereniji prostor. Time će se ostvariti preduvjeti za kvalitetniju pohranu i zaštitu knjižnog blaga koje se u
njoj čuva, kao i za njegovu obradu te predstavljanje javnosti.
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