Osnovna škola Trnovitica
Velika Trnovitica 96, 43285 Velika Trnovitica
telefon: 043 541 002
faks: 043 541 002
e‐mail škole: ostrnovitica@inet.hr
web stranica: www.os‐velika‐trnovitica.skole.hr
knjižničarka: Dijana Lacković
Zbirke:
Ukupno knjiga: 2766
Periodika: 11 tekućih naslova
Multimedija: 83 jedinica

Korisnici:
Ukupno članova: 184
Učenika: 169
Učitelja: 13
Ostali: 2
Ukupno posuđeno: 1590 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 1349
Djelatnici:
1 dipl. učitelj

Prostor:
Ukupna površina: 27 m²
Ukupna površina čitaonice: 17 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 1998.
Kulturno‐animacijski programi knjižnice:

250 godina školstva u Velikoj Trnovitici

Hrvatski olimpijski dan

Radionica: glagoljička slova

Izrada ukrasa za Valentinovo

Susret s 1. r. u knjižnici

Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

Osnovna škola Trnovitica
Iz povijesti knjižnice:
Knjižnica OŠ Trnovitica od izgradnje školske zgrade (šezdesetih godina prošlog stoljeća) djelovala je u vrlo skučenom prostoru i nadasve
neprimjerenim uvjetima. Bila je smještena u svega 15 m² prostora i mogla je služiti isključivo i jedino posudbi lektirnih naslova učenicima.
Inicijativom i upornošću ravnateljice, gđe. Dragice Jugović, dograđena je 1998. g. na mjestu terase, nova školska prostorija namijenjena prostoru
knjižnice. Povodom obilježavanja 240. obljetnice školstva u Velikoj Trnovitici otvoren je novosagrađeni prostor izložbom slika akademskog slikara, i
donedavno nastavnika likovne kulture u našoj školi, g. Mate Gerecija. No, prošle su gotovo dvije godine do potpunog opremanja i stavljanja u
funkciju nove knjižnice. Školske godine 2000./2001. knjižnica je opremljena namještajem (policama za knjige, knjižničarskim stolom, ormarima,
izložbenim ormarom za časopise).
Knjižnica je smještena u prostoru veličine 44 m², a knjižni fond procijenjen je na 65. 000,00 kn. Danas je knjižnica suvremeno knjižnično‐
informacijsko središte škole u kojem djeluje i informatička učionica. Svake godine fond knjižnice se povećava za otprilike 150 novih naslova knjiga i
desetak jedinica multimedija. Zahvaljujući primjerenom smještaju, dostupnosti i opremljenosti, knjižnica je postala središnje mjesto nastavničkog i
učeničkog života u školi. U njoj se susreće klasično i suvremeno, bogata ponuda učeničkih, ali i stručnih časopisa, literature za djecu i nastavnike,
video i audio kaseta, CD‐ROM‐ova, DVD‐a….
Danas je u knjižnici 2766 svezaka knjiga, 83 multimedijske jedinice, a nabavlja se 11 naslova časopisa.

Vodič kroz knjižnice 2010.
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