Osnovna škola Rovišće
V. Nazora 1, 43212 Rovišće
telefon: 043 878 159
faks: 043 878 159
e‐mail škole: os‐rovisce‐001@skole.htnet.hr
e‐mail knjižnice: knjiznica.rovisce@hi.t‐com.hr
web stranica: www.os‐rovisce.skole.hr
knjižničarka: Mirjana Milinović

Korisnici:
Ukupno članova: 767
Učenika: 702
Učitelja: 57
Ostali: 8
Ukupno posuđeno: 2584 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 1962

Zbirke:
Ukupno knjiga: 11516
Periodika: 25 tekućih naslova
Multimedija: 545 jedinica

Djelatnici:
1 dipl. knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 98 m²
Ukupna površina čitaonice: 30 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 2008.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

Projekti i izložbe

Projekcije filmova

Književni susreti

Kvizovi na temu lektirnih djela

Pričaonice kao poticaj za čitanje
Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

Osnovna škola Rovišće
Iz povijesti knjižnice:
Najstariji podatci kojima raspolažemo sežu u godinu 1880., i mjesto Predavac pokraj Rovišća, gdje je još 1825. započela edukacija mladeži.
Zabilježeno je da je te, 1880. godine, škola u Predavcu imala u školskoj knjižnici 74 knjige. Broj knjiga s vremenom se povećavao te je 1923. imala
ukupno 949 knjiga, od čega učiteljska knjižnica 468, pučka 427, a dječja 54 knjige.
Sljedeći pronađeni podatci odnose se na šk. godinu 1935./36. kada je knjižnica popunjena s nešto novih knjiga nabavljenih od Matice
hrvatske. O sudbini ovih knjiga ne zna se ništa. Ipak, školska knjižnica OŠ Rovišće još ima u svome vlasništvu 17 knjiga iz 19. stoljeća koje su nekako
preživjele sve silne nevolje i selidbe, a za koje se pouzdano zna da su oduvijek pripadale Školi jer nose naše stare žigove. Navodim tek nekoliko
naslova:
1. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. Zagreb: Tiskarna Dragutina Albrechta, 1869.
2. Smičiklas, Tade. Poviest hrvatska: dio drugi: od godine 1526 – 1848. Zagreb: Naklada Matice hrvatske, 1879.
3. Smičiklas, Tade. Poviest hrvatska: dio prvi: od najstarijih vremena do godine 1526. Zagreb, Naklada Matice hrvatske, 1882.
Za sve ostale pretpostavlja se da su nestale ili uništene tijekom Drugog svjetskog rata, kao što se to dogodilo i u Rovišću. Tamo je
postojala solidna knjižnica u sklopu škole, ali to znamo samo iz kazivanja. U samom je mjestu
1948.g. osnovana Knjižnica i čitaonica, koja drži dnevne novine i časopise. Čitaonica je tih
godina imala svoju prostoriju u školskoj zgradi (u zbornici) te je zbog toga rad čitaonice bio
prilično ograničen.
Između godine 1952.g. i 1956.g. vjerojatno je došlo do stapanja Narodne čitaonice i
školske knjižnice u jednu. O tome nema pouzdanih podataka, ali zna se da je 1956.g.
nabavljen izvjestan broj knjiga za školsku knjižnicu. Voditelji su se smjenjivali (obično učitelji
hrvatskog jezika), a knjige su opet smještene u zbornici.
18. prosinca 1965. godine otvorena je nova školska zgrada, ova u kojoj se i sada
nalazimo. Tada je došlo do integracije škola iz Predavca i Rovišća. Knjižni fond se povećavao,
u školskoj knjižnici našle su se i knjige iz svih područnih odjela. S povećavanjem knjižnog
fonda rasla je i potreba za novim prostorom. Izvjesno vrijeme knjižnica je bila smještena u
učionici hrvatskog jezika, ali to nije bilo nimalo dobro rješenje. Stoga je školske godine
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1978./79. preuređen dio tavana u prostor za knjižnicu čime je dobiveno dvadesetak m². U tom je prostoru živjela naša knjižnica sve do 2001.
godine kada je preseljena u novi dio školske zgrade, dobivši tako 98 m².
Ponosimo se time što je ovo prva informatizirana osnovnoškolska knjižnica u našoj županiji, još davne 1999. godine. Ona sada raste, svake
je godine sve ljepša i bogatija, puna raznovrsnih aktivnosti i događanja.
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