Hrvatska knjižnica Općine Hercegovac
Moslavačka 142, 43284 Hercegovac
telefon: 043 524 359
faks: 043 524 359
e‐mail: knj.hercegovac@gmail.com
ravnateljica: Tihomir Pokopac

Zbirke:
Ukupno knjiga: 7895
Broj tekućih naslova časopisa: 6
Multimedija: 177 jedinica
Igračke: 49 jedinica
Zavičajna zbirka: 30 svezaka knjiga

Korisnici:
Ukupno članova: 234
Djeca: 140
Odrasli: 94
Ukupno posuđeno: 1472
Knjiga: 1114 svezaka
Multimedija: 291 jedinica
Igrački: 67 jedinica
Ukupan broj posjeta: 603

Djelatnici:
1 knjižničar

Prostor:
Ukupna površina: 100 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Informativno‐posudbeni odjel, Dječji kutak s igraonicom
i slikovnicama, Služba nabave i obrade
Godina zadnjeg preuređenja: 1998.

Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

Hrvatska knjižnica Općine Hercegovac
Iz povijesti knjižnice:
Hrvatska knjižnica Općine Hercegovac osnovana je 1998. g., ali je povijest čitanja u Hercegovcu stara više od jednog stoljeća. Današnja
knjižnica nastavlja bogatu tradiciju Hrvatske čitaonice Hercegovac (osnovana 1920.g., postoji i danas kao udruga).
Hrvatska čitaonica je svoj rad temeljila uglavnom na dvjema jakim sekcijama: tamburaškoj i dramskoj. Do dana današnjeg izvedeno je
preko stotinu koncerata (katarinske, silvestarske, pokladne zabave, ali i spomen koncerti na pogibiju Zrinskog i Frankopana, Stjepana Radića…).
Dramska djelatnost s mnoštvom uprizorenja djela hrvatskih i drugih pisaca živi i danas u vidu Hrvatskog pučkog teatra, manifestacije koja je
prerasla hrvatske okvire. Knjižnična djelatnost je ostala u sjeni, iako je tijekom dvadesetih godina Čitaonica posjedovala ormar s knjigama (oko 150
sv.) i te knjige su redovito na konjskoj zaprezi dostavljane članovima na čitanje. Hrvatska čitaonica nije imala svoj prostor sve do 1935.g. kada je
sagrađen Hrvatski dom. Tada se našlo prikladno mjesto za čitanje i knjige. Veći dio knjiga Hrvatske čitaonice sačuvan je do danas i smješten u
Hrvatskoj knjižnici.
Zaslužni za uspješan rad Čitaonice uglavnom su bili učitelji i svećenici. Od učitelja valja spomenuti Vlastu Ivanuš, Tomislava Suntešića, Ivu
Smolca, Zlatu Herceg, Mariju Gašpar, Antuna Pašića i Stjepana Banasa, a od svećenika
Leonarda Žunića, Matu Halauša i Viktora Golubića. U Čitaonici su ostavili traga i knjižničari:
Ivek Francetić, Ivan Cjetojević, Ivan Pokopac.
Osnivač današnje Hrvatske knjižnice je Općina Hercegovac. Knjižnica se 2007.g.
izdvojila iz sastava Općine i pridružila kao ogranak Hrvatskoj knjižnici «Đ. Sudeta» u
Garešnici. U svom fondu danas posjeduje 7895 svezaka knjiga, 177 jedinicu multimedije i
49 igračaka. Nabavlja troje dnevne novine i 6 naslova časopisa. U potpunosti je
informatizirana i omogućen je pristup internetu. Usluge Knjižnice koriste 234 registrirana
korisnika. Korisnici nisu samo stanovnici s područja Općine, već usluge koristi i
stanovništvo s područja grada Garešnice i Grubišnog Polja te Općine Velika Trnovitica. U
samo deset godina postojanja Knjižnica se sustavnim radom i mnoštvom programa za
djecu i odrasle izborila za svoj status i postala važan kulturno – društveni čimbenik,
odnosno nositelj kulturnih aktivnosti Općine Hercegovac.
Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

