Osnovna škola Ivane Brlić‐Mažuranić
Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica
telefon: 033 726 071, 033 800 254
faks: 033 726 072
e‐mail škole: os‐ib‐mazuranic@vt.tel.hr
e‐mail knjižnice: knjiznica.brlici@gmail.com
web stranica: www.brlici.hr
knjižničarke: Goranka Pavelić, Vesna Pavlović

Korisnici:
Ukupno članova: 1096
Učenika: 1004
Učitelja: 69
Ostali: 23
Ukupno posuđeno: 10908 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 7326

Zbirke:
Ukupno knjiga: 13907
Periodika: 28 tekućih naslova
Multimedija: 437 jedinica

Djelatnici:
1 knjižničar
1 dipl. knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 66 m²
Ukupna površina čitaonice: 28 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2005.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Knjigolov – natjecanje u pronalaženju knjiga povodom Mjeseca školskih knjižnica

Tisak u renesansi (dio školskog projekta Renesansa)

Europski dan jezika (dio školskog projekta)

Strip u knjižnici – predavanje i izložba

55 godina MODRE LASTE ‐ izložba
Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

Osnovna škola Ivane Brlić‐Mažuranić
Iz povijesti knjižnice:
Knjižnica OŠ Ivane Brlić‐Mažuranić smještena je u središtu škole, u prizemlju, u krilu predmetne nastave.
Osnovana je 1974. godine u novootvorenoj školi. Građom ju je u početku opremilo sarajevsko nakladničko poduzeće Zora. Otada se fond
sustavno popunjava kupnjom, otkupom ministarstva i poklonima. Godine 2009. izvršena je računalna revizija fonda kojom je utvrđeno da knjižnica
danas sadrži oko četrnaest tisuća jedinica knjižnične građe.
Tijekom godina u knjižnici su radili brojne knjižničarke i knjižničari, a danas u njoj rade Goranka Pavelić i Vesna Pavlović. Školske
knjižničarke uz pomoć grupe Mladih knjižničara aktivno sudjeluju u svakodnevnom životu i radu škole, raznim projektima i događanjima.
Prije nekoliko godina pristupilo se računalnoj obradi (katalogizaciji) građe pa se posudba građe vrši računalno. Obrađene su omeđene
publikacije i većina AV građe, a uskoro će se pristupiti obradi časopisa. S obzirom na pristupačan smještaj unutar škole i otvorenost tijekom cijeloga
dana, ovaj je prostor uvijek rado posjećen. Osim zbog uobičajene posudbe lektire učenici u knjižnicu dolaze kako bi dobili pomoć u izradi školskih
zadataka, napisali domaću zadaću, ali i na druženje s prijateljima te čitanje omiljenih časopisa..

Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

