Hrvatska knjižnica i čitaonica „Đuro Sudeta“
Vladimira Nazora 3, 43280 Garešnica
telefon: 043 531 232
faks: 043 531 232
e‐mail: knjiznica.djuro.sudeta.garesnica@bj.t‐com.hr
ravnateljica: Maja Dizdarević

Zbirke:
Ukupno knjiga: 32116
Broj tekućih naslova časopisa: 15
Multimedija: 1652 jedinica
Igračke: 24 jedinica
Zavičajna zbirka: 247 svezaka knjiga
Zaštićeni fond: 23 svezaka knjiga

Korisnici:
Ukupno članova: 1006
Djeca: 355
Odrasli: 651
Ukupno posuđeno: 18052
Knjiga: 14987 svezaka
Multimedija: 3018 jedinica
Igračaka: 47 jedinica
Ukupan broj posjeta: 9427

Djelatnici:
1 pomoćni knjižničar
2 dipl. knjižničara

Prostor:
Ukupna površina: 373 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Dječji odjel s igraonicom, Odjel za odrasle,
Studijski odjel
Godina zadnjeg preuređenja: 1999.

Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

Hrvatska knjižnica i čitaonica „Đuro Sudeta“
Iz povijesti knjižnice:
Prve početke rada Knjižnice u Garešnici nalazimo potkraj prošlog stoljeća, točnije 1887.g. u Pučkoj čitaonici koja je djelovala unutar
Ogranka Matice hrvatske. Kao voditelji te prve Čitaonice spominju se Dragutin Šimončić i Mijo Klauček. Iz Izvješća Županije bjelovarsko–križevačke
doznajemo da je s radom 1893.g. započela Građanska čitaonica u Garešnici. Pod novim imenom kao Hrvatska građanska čitaonica spominje se
1909.g. kada su joj odobrena nova pravila. Između dva svjetska rata Hrvatska čitaonica preimenovana je u Društvenu čitaonicu i bila je smještena u
Hrvatskom domu (izgrađen 1931.g.). Voditelji Čitaonice tridesetih godina bili su prvo Stjepan Robić, a poslije njega Pero Brnjas, koji je na tom
mjestu ostao sve do početka II. svjetskog rata.
Knjižnicu je 1948.g. osnovala Općina Garešnica. Tijekom pedesetih godina 20. stoljeća Knjižnica je mijenjala mjesta, fond knjiga bio je
osiromašivan, ostala oprema također, da bi njen rad konačno prestao. Preostali dio knjiga bio je smješten u Hrvatskom domu. Osnivanjem
Narodnog sveučilišta u Garešnici 1963.g. odlučeno je da se ponovo pokrene rad Knjižnice. Knjige koje su bile pohranjene u Hrvatskom domu
preseljene su u jednu prostoriju koja se nalazila u zgradi kina na katu. Prostor je bio veličine svega 41 m², a u njemu su se nalazile četiri police,
jedan niži trodijelni ormar, radni stol i stolić s tri fotelje za učitelje. Pristup knjigama bio je slobodan, dječje knjige bile su odvojene, a korisnici su
mogli pročitati i dnevne novine. Građa je bila inventarizirana, klasificirana po UDK, katalogizirana i dostupna korisnicima. Knjižnični fond obradila je
knjižničarka Mara Puhalo. Knjižnica je za javnost otvorena 15. ožujka 1965.g. i u fondu je imala
2980 svezaka knjiga. Krajem te 1965.g. za voditeljicu Knjižnice dolazi Matija Križić, udana
Sekulić, koja i danas radi. U to vrijeme knjižnice su financirali fondovi za kulturu općine. Zbirka
knjiga ubrzano se povećava pa je već 1970.g. bilo 10498 svezaka, a članova 525. Godine 1968.
Knjižnica ulazi u sastav Centra za obrazovanje i kulturu, a od 1975. u sastav Centra za kulturu i
informiranje. Zalaganjem Ruže Lenac‐Brleković, tadašnje ravnateljice.
Knjižnica 1991.g. mijenja ime, osamostaljuje se te se otada zove Hrvatska knjižnica i
čitaonica „Đuro Sudeta“. U fondu je 1990.g. bilo 16754 sveska knjiga i 682 upisana člana.
Preseljenjem u današnje prostorije 1991.g. formiraju se dva odjela – Odjel za odrasle i Dječji
odjel, a 1999.g. otvara se i Studijski odjel. Informatizacija Knjižnice je započela 2001.g., a
dovršena 2004.g. U tijeku su dogovori oko dovršenja izrade projekta obnove i nadogradnje
Knjižnice.
Vodič kroz knjižnice 2010.
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