Gradska knjižnica „Mato Lovrak“
Ivana Nepomuka Jemeršića 1, 43290 Grubišno Polje
telefon: 043 485 016
faks: 043 485 270
e‐mail: gradska.knjiznica.mato.lovrak@bj.t‐com.hr
ravnateljica: Ivana Ledić
Podaci o mreži:
Područna knjižnica u Velikom Grđevcu
Zbirke:
Ukupno knjiga: 26117
Periodika: 16 svezaka
Broj tekućih naslova časopisa: 16
Multimedija: 1131 jedinica
Igračke: 14 jedinica
Zavičajna zbirka: 54 svezaka knjiga

Korisnici:
Ukupno članova: 418
Djeca: 244
Odrasli: 174
Ukupno posuđeno: 7413
Ukupan broj posjeta: 3288
Djelatnici:
1 pomoćni knjižničar
2 knjižničara

Prostor:
Ukupna površina: 220 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Posudbeni odjel za odrasle,Dječji odjel s
igraonicom i radionicom, Studijski odjel s
čitaonicom, zavičajnom i AV zbirkom
Godina zadnjeg preuređenja: 2007.
Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

Gradska knjižnica „Mato Lovrak“
Iz povijesti knjižnice:
Godine 1881. osnovana je Čitaonica u Grubišnom Polju. U malom prostoru građani su mogli provesti svoje slobodno vrijeme čitajući
novine, časopise i knjige. Prostorije Čitaonice bile su otvorene od 8 do 22 sata. Bio je to velik i značajan trenutak za mjesto i okolicu. Nakon prvog
oduševljenja, došlo je do poteškoća. Broj članova se počeo smanjivati, tako da je 1892. godine ostalo samo pet redovitih članova. Osim nabave
stručne i zabavne literature, pristupa se i uvježbavanju igrokaza. Iste godine 1892. članovi Čitaonice daju prvu kazališnu predstavu („Kita cvijeća“) u
Grubišnom Polju. Na ponos Grubišnog Polja 1899. godine počinje izlaziti prvi “Učiteljski glasnik“, zemaljski staleški list, namijenjen učiteljima u
Hrvatskoj i Slavoniji. Pokretač i urednik lista je Vjekoslav Klemen. Od tada je Čitaonica prolazila kroz mnoge uspone i padove.
Nakon II. svjetskog rata sagrađena je zgrada ( 1948. g.) u koju se smjestilo Narodno sveučilište „Petar Preradović“, a obnašalo je kulturno
– prosvjetnu djelatnost. U sastavu Narodnog sveučilišta svoje mjesto našla je i Narodna knjižnica i čitaonica. Godine 1986. Narodno sveučilište
„Petar Preradović“ mijenja naziv u Centar za kulturu i informiranje Grubišno Polje. Knjižnica je prvobitno imala 40m² sa skromnim knjižnim fondom
i područnom knjižnicom u Velikom Grđevcu.
Među prvima u regiji započeli smo s informatizacijom djelatnosti. Uvođenjem
knjižničnog programa Metel.win 1999. godine zakoračili smo u 21. stoljeće. Godine 2001.
otvoren je dječji odjel s igraonicom. Godine 2003. Centar za kulturu i informiranje mijenja
naziv u Centar za kulturu i informiranje „dr. Franjo Tuđman“.
Primjenom Zakona o knjižnicama i na poticanje Županijske matične službe za
knjižnice BBŽ‐a 2005. godine počinje se raspravljati o mogućnosti izdvajanja Knjižnice.
Zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i Gradskog vijeća, 24. listopada 2005. godine
donesena je Odluka o osnivanju Gradske knjižnice Grubišno Polje. Nakon niza pravnih
procedura, 2. veljače 2006. godine dolazi do izmjene Odluke i konačno dobivamo naziv
Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ Grubišno Polje. Krajem lipnja 2007. godine Knjižnica se
počela proširivati. Djelujući niz godina u skromnih 40 m², nakon adaptacije i proširenja
Knjižnica se početkom 2009. godine preselila u prostor od 220 m². Tada je opremljena
novom računalnom i ostalom opremom.
U novom prostoru Knjižnica provodi niz aktivnosti koje u starom prostoru nije
Vodič kroz knjižnice 2010.
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Gradska knjižnica „Mato Lovrak“
bila u mogućnosti: razne akcije i programe iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, razna predavanja za sve uzraste te izložbe knjiga i druge
građe.

Područna knjižnica u Velikom Grđevcu je osnovana 1924. godine na inicijativu odvjetnika dr. Ante Adžije. Bila je smještena u prostorijama
bivše gostionice “Šnajder“, posjedovala određen fond knjiga i znatan broj vrijednih povijesnih slika.U to vrijeme sav prihod išao je na održavanje
knjižnice i proširenje knjižničnog fonda. Zbog nedostatka sredstava nije se znatno razvila. Trenutno broji oko 3 300 knjiga , pedesetak korisnika je
učlanjeno i radi jednom tjedno po dva sata.

Vodič kroz knjižnice 2010.
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