Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar
Radićeva 5, 43500 Daruvar
telefon: 043 331 592
faks: 043 331 592
e‐mail: pkic@bj.t‐com.hr
web stranica: www.knjiznica‐daruvar.com
ravnateljica: Romana Horvat

Zbirke:
Ukupno knjiga: 33 781
Periodika: 37 svezaka
Broj tekućih naslova časopisa: 27
Multimedija: 2382 jedinica
Igračke: 141 jedinica
Zavičajna zbirka: 96 svezaka knjiga

Korisnici:
Ukupno članova: 1382
Djeca: 634
Odrasli: 748
Ukupno posuđeno: 60256
Knjiga: 43937 svezaka
Multimedija: 16319 jedinica
Ukupan broj posjeta: 31250

Djelatnici:
1 pomoćni knjižničar
1 knjižničar
2 dipl. knjižničara

Prostor:
Ukupna površina: 770 m²
Knjižnica ima sljedeće odjele i službe:
Odjel za odrasle, Dječji odjel, Studijski odjel,
Centralnu knjižnicu za češku manjinu u RH,
Godina zadnjeg preuređenja: 2007.

Vodič kroz knjižnice 2010.

Bjelovarsko‐bilogorska županija

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar
Iz povijesti knjižnice:
Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar“ kao javna ustanova u kulturi, čiji je osnivač Grad Daruvar, službeno je osnovana 1947. god. Prethodile
su joj (od druge polovice 19. st.) gradske čitaonice (iscrpno u Pejić, Ilija: „Daruvarske čitaonice“, Bjelovarski učitelj, God. X, br. 3, Bjelovar 2005.).
Knjižnica je od osnutka promijenila nekoliko lokacija (hotel „Slavonija“, „Vranjevina“) i do 1992. bila radna jedinica u okviru tadašnjeg Narodnog
sveučilišta. Danas djeluje kao samostalna ustanova i nalazi se na adresi Stjepana Radića br.5.
Nakon višegodišnjeg inzistiranja struke, u jesen 2003. započinju građevinski radovi na projektu proširenja
i adaptacije knjižnice. Prethodi im administracijsko rješavanje vlasništva zgrade u kojoj je knjižnica. Projekt se
kandidira na natječaj Ministarstva kulture RH (koje je i najveći financijer projekta), a dobiva i donaciju humanitarne
agencije „ASB“ za uređenje Dječjeg odjela knjižnice.
Obnovljena i proširena Knjižnica otvorena je 3. travnja 2007. godine i raspolaže sa 770 m2.
Preuređenjem je dobila sve adekvatne odjele koji su opremljeni novim namještajem i novom tehnologijom pa kao
takva idealno odgovara Standardima važećima za knjižničarsku struku. U sklopu knjižnice nalaze se četiri odjela:
Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i Centralna knjižnica za češku manjinu u RH. 2008. godine postavljeni
su klimatizacijski uređaji na Studijskom odjelu i Višenamjenskoj dvorani.
Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar upošljava 5 stručnih djelatnika: 2 diplomirana knjižničara (VSS), 1
knjižničarku pripravnicu (VSS), 1 knjižničarku (VŠS), 1 pomoćnu knjižničarku (SSS). Ravnateljica knjižnice je Romana
Horvat, dipl. knjižničar.
Knjižnica je postala glavno kulturno, obrazovno i informacijsko središte našega grada i ostvarili smo
suradnju s mnogim udrugama, odgojnim i obrazovnim ustanovama, gospodarskim i društvenim ustanovama i
medijima. Sudjelujemo u radu Hrvatskog knjižničarskog društva te se oglašavamo dva puta mjesečno u radio
emisiji Knjigovežnica. Knjižnica je otvorena za korisnike ponedjeljkom, utorkom i petkom u dopodnevnim satima te
srijedom i četvrtkom u poslijepodnevnim satima, a dvaput mjesečno i subotom prijepodne.

Vodič kroz knjižnice 2010.
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