Osnovna škola Ivane Brlić‐Mažuranić
Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica
telefon: 033 400 984
faks: 033 400 092
e‐mail škole: os‐orahovica‐001@skole.htnet.hr
e‐mail knjižnice: natasa.keca@gmail.com
web stranica: www.os‐orahovica.hr
knjižničarka: Nataša Keča

Korisnici:
Ukupno članova: 506
Učenika: 463
Učitelja: 35
Ostali: 8
Ukupno posuđeno: 5037 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 10800

Zbirke:
Ukupno knjiga: 8906
Periodika: 22 tekućih naslova
Multimedija: 170 jedinica

Djelatnici:
1 dipl. knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 140 m²
Ukupna površina čitaonice: 70 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 1994.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Mjesec hrvatske knjige

Književni susreti (Miro Gavran, Pajo Kanižaj, Sanja Pilić, Silvija Šesto)

Područni odjel Nova Jošava u školskoj knjižnici

Sudjelovanje u školskom projektu „Mila si nam ti jedina“

Izrada školskog lista
Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

Osnovna škola Ivane Brlić‐Mažuranić
Iz povijesti knjižnice:
Školska knjižnica Osnovne škole Ivane Brlić‐Mažuranić započela je s radom 1984. godine, kada je useljena zgrada škole u kojoj se nalazi i
danas. Zanimljivo je da je knjižnica svoj prostor dijelila s knjižnicom srednje škole, budući da s orahovačkom srednjom školom dijeli školski prostor.
Školska je knjižnica u tom vremenu bila opremljena osnovnim knjižnim fondom – lektirnim naslovima, stručno‐pedagoškom literaturom i
časopisima. U knjižnici su radili učitelji hrvatskog jezika. Knjižnica se koristila samo za posudbu knjiga.
Tijekom proljetnih praznika šk.god. 1993./94. dovršeno je preseljenje obiju knjižnica svake u svoj prostor te je od tada zajednička samo
čitaonica. Knjižnica je tada ustrojena prema svim standardima i znatno su proširene njene mogućnosti. Od tada se namjena i mogućnosti knjižnice
stalno nadopunjuju. Tu su brojne izložbe, učenički projekti, književni susreti, sati održani u knjižnici, obilježeni su brojni događaji: obljetnice, Mjesec
hrvatske knjige, Dan dječje knjige...
Učenicima ove škole knjižnica je danas prostor u kojem samostalno istražuju,
borave u slobodno vrijeme, uče se informacijskoj pismenosti putem edukacijskog
programa, održavaju sati nastave, izrađuju projekte...

Vodič kroz knjižnice 2010.
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