Osnovna škola Mikleuš
Školska 13, 33517 Mikleuš
telefon: 033 563 025
faks: 033 563 025
e‐mail škole: os‐mikleus@vt.htnet.hr
e‐mail knjižnice: dvekic@yahoo.com
web stranica: www.os‐mikleus.skole.hr
knjižničar: Dinko Vekić

Korisnici:
Ukupno članova: 181
Učenika: 157
Učitelja: 19
Ostali: 5
Ukupno posuđeno: 1442 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 2000

Zbirke:
Ukupno knjiga: 2535
Periodika: 13 tekućih naslova
Multimedija: 169 jedinica

Djelatnici:
1 dipl. knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 75 m²
Ukupna površina čitaonice: 20 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2007.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Radionica Valentinovo, 30.01.2009.

Posjet književnika Mladena Kušeca, 26.05.09

Europski dani jezika, rujan 2009.

Izložba najstarijih knjiga iz Knjižnice OŠ Mikleuš, listopad 2009.

Kviz znanja iz 4. razr. 23.12.2009
Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

Osnovna škola Mikleuš
Iz povijesti knjižnice:
Prva škola u Mikleušu osnovana je daleke 1857. god. kao jednorazredna škola. Današnja zgrada OŠ Mikleuš izgrađena je 1979. god. U toj
je zgradi naša škola dobila svoj samostalni prostor za knjižnicu. U staroj školskoj zgradi prije '79. knjižnica je bila integrirana u jednoj učionici, ali
nema podataka o radu i građi iz tog razdoblja.
Prvi zapis u inventarnoj knjizi školske knjižnice datiran je 10. travnja 1989. godine. Tijekom 80‐ih i 90‐ih godina 20. stoljeća u školskoj
knjižnici radila je Soka Marčetić i Marica Kesić, dopunsko radno vrijeme. Početkom novog stoljeća radila je Snježana Vulić i Marijana Grubić,
također dopunsko radno vrijeme. Početkom školske godine 2005./2006., nakon dobivene suglasnosti, OŠ Mikleuš primila je u radni odnos na pola
radnog vremena diplomiranog bibliotekara: Dinko Vekić primljen je na neodređeno od 1.9.2005.
Godine 2006. Knjižnica je smještena iz bivšeg neodgovarajućeg prostora (mala učionica u zabačenom dijelu školske zgrade) u bivšu
garderobu škole, jugozapadno odmah nakon ulaza u školu, znači na centralno mjesto u školi! U novom prostoru se konačno mogla i realizirati
odgovarajuća čitaonica s 21 čitateljskim mjestom.
Knjižnica OŠ Mikleuš funkcionira i kao dokumentarni centar naše škole. Knjižničar potiče i dopunjava važne aktivnosti učenika i učitelja
(obilježavanje značajnih dana, terenske nastave, priredbe i dr.) sa
sadržajima iz knjižnično‐informacijskog područja. Jedan lijep dokaz te
suradnje je posebno izdanje školskog lista Petica (2007.) koje je
posvećeno 150. obljetnici školstva u Mikleušu. Knjižničar ima pristup
internetu na radnom računalu od ožujka 2008. Još nedostaju bar 1‐2
računala za korisnike!

Vodič kroz knjižnice 2010.
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