Osnovna škola Antuna Gustava Matoša
Trg kardinala Franje Kuharića 3, 33514 Čačinci
telefon: 033 684 006
faks: 033 684 166
e‐mail škole: os‐cacinci‐001@skole.htnet.hr
knjižničarka: Gordana Žovin
Zbirke:
Ukupno knjiga: 6170
Periodika: 7 tekućih naslova
Multimedija: 99 jedinica

Korisnici:
Ukupno članova: 291
Učenika: 262
Učitelja: 23
Ostali: 6
Ukupno posuđeno: 2543 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 3834
Djelatnici:
1 nastavnik hrv. jezika

Prostor:
Ukupna površina: 42 m²
Ukupna površina čitaonice: 16 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2006.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Obilježavanje Valentinova

Pale sam na svijetu – sat lektire u knjižnici (I. razred)

Uređivanje etno kutka u predvorju Škole

Mjesec knjige

Književni susret s Pajom Kanižajem

Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša
Iz povijesti knjižnice:
Škola u Čačincima osnovana je 1911. godine. Za razdoblje do 1948. godine nema podataka o postojanju i radu školske knjižnice.
1948. godine neka je državna institucija donirala nešto knjiga pedagoškog i beletrističkog sadržaja te dječje literature koja je poslužila kao
osnova za osnutak knjižnice. 1955. godine otvorena je mjesna knjižnica i čitaonica koja surađuje sa školskom knjižnicom. Tijekom godine u njoj su
dežurali učitelji. 1956. godine na svečan je način otvorena knjižnica i čitaonica u školi Čačinci, a bila je smještena u prostoriji kazališta lutaka.
Tek 1975. godine knjižnica je smještena u jednu učionicu. Posao knjižničara obavljali su učitelji kao nadopunu satnice. Te su se godine
počele voditi knjige inventara. 1990. godine za rad u knjižnici zadužena je samo jedna osoba. 2006. godine knjižnica je smještena u novi prostor.
Školska knjižnica je bogata raznolikošću književnih djela za sve razrede i uzraste. Također je suvremeno opremljena novim policama,
stolovima, televizorom i dvd playerom. Svaki učenik može doći, ako nema obveze za vrijeme nastave, čitati knjige u knjižnicu. Ondje se uvijek nalazi
knjižničarka koja je spremna pomoći djeci koja ne razumiju pojedine dijelove određene knjige.

Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

