Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“
Školska 2, 33503 Zdenci
telefon: 033 646 009
faks: 033 646 613
e‐mail škole: os‐zdenci‐001@skole.htnet.hr
e‐mail knjižnice: knjiznica@os‐zdenci.hr
web stranica škole: www.os‐zdenci.hr
knjižničarka: Eva Turza Mitrović

Korisnici:
Ukupno članova: 308
Učenika: 269
Učitelja: 24
Ostali: 12
Ukupno posuđeno: 1909 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 1774

Zbirke:
Ukupno knjiga: 5373
Periodika: 24 tekućih naslova
Multimedija: 212 jedinica
Zbirka slovačke nacionalne manjine

Djelatnici:
1 dipl. knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 60 m²
Ukupna površina čitaonice: 5 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2010.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Večer u školskoj knjižnici (povodom Mjeseca hrvatske knjige)

Izbor za najljepšu masku

Projekt zanimanja (2. razred)

Stihokazi (u suradnji s učenicima) – ČETIRI GODIŠNJA DOBA

Pošta za Valentinovo
Vodič kroz knjižnice 2010.

Virovitičko‐podravska županija

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“
Iz povijesti knjižnice:
Knjižnica u školi postoji od izgradnje najnovije zgrade 1978. godine. Tijekom godina u knjižnici su radili nestručni djelatnici, većinom
nastavnici hrvatskog jezika. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća odobreno je radno mjesto knjižničara, 20 sati tjedno. Od tada, sve do
2006. Godine, posao knjižničara obavlja jedna osoba, ali nestručna. Godine 2006. u knjižnicu dolazi diplomirana knjižničarka koja ostaje jednu
školsku godinu. Od tada je na radnom mjestu sadašnja knjižničarka.
Najznačajnije proširenje fonda dogodilo se zatvaranjem mjesne knjižnice. Nije poznat točan broj pristiglih svezaka jer nije vođena
evidencija, ali ostaje činjenica kako je taj proces u biti usporio i otežao poslovanje knjižnice zbog priljeva nepotrebnih naslova koji dodatno
opterećuju prostor. Fond knjižnice relativno je velik, a uz neprikladno radno vrijeme još uvijek nije u potpunosti automatiziran sav posao, odnosno
u računalni sustav nije u potpunosti uvedena stručna literatura, dok se posudba učeničke literature i dijela stručne (metodika i pedagogija)
nesmetano odvija u računalnom programu.
Kulturna i javna djelatnost knjižničara osiromašena je malom satnicom i potrebom knjižničara za radom u dvije škole.

Vodič kroz knjižnice 2010.
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