
 

 

 

ŠKOLSKA KNJIŽNICA  
OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZADAR 

 
 

 

 

 

Prošlost, sadašnjost, budućnost... 



Školska se knjižnica OŠ Petra Preradovića u 

dokumentima prvi put spominje šk. god. 

1966./1967.  

Stalno zaposlenoga stručnoga suradnika 

knjižničara dobila je šk. god. 1976./1977.  

Sljedeće godine, 1977./1978., knjižnični je 

fond  brojio  4 623 sveska knjižne građe. 

  Školske godine 1981./1982. imala je 9657 

svezaka knjižne građe.  



2009. 







2010. 

















Jezični savjeti u hodniku  - njegujemo hrvatski jezik  





Tajništvo, 2016., danas dio Knjižnice  



Školska knjižnica, 2016. 





Knjižnica, 2016. 







Knjižnica, 2016. 



Nastava u ŠK, 2015./2016. 







Iz Dnevnika rada školske knjižničarke... 

 

• Tijekom kolovoza, rujna, listopada 2015. 

godine u tijeku je izrada projekta 

preuređenja u koju se nerijetko  i 

• volonterski uključuju ‘naši roditelji’, roditelji 

naših učenika (Iva i Igore, hvala vam!). 

 

• Prikupljaju se ponude, dokumentacija, 

izrađuje se financijski plan preuređenja 

Knjižnice. 







• Renoviranje je predviđeno u 

Godišnjem planu i programu rada 

Škole; čeka se odluka Grada Zadra. 

 

• U prosincu  2015.  stiže radosna vijest: 

odobreno je preuređenje Knjižnice! 

 

• U travnju 2016. godine potvrđeno je: ŠK 

renovirat će se tijekom ljetnih 

praznika!!!   

 

• Počinju pripreme! 





Učionica 

hrvatskoga jezika 

privremeno je 

spremište 

knjižničnoga 

namještaja, 

opreme i 

(ne)knjižne 

građe. 



150 kutija 

knjiga i   

časopisa 





Ostale su samo prazne police... 



Počinje preuređenje!!! 

 

Od 1. srpnja do 4. rujna 2016. radi se bez 
prestanka! 



Pregradni  su 

zidovi 

srušeni.  

 

Tajništvo je 

preseljeno u 

drugi prostor. 

 

Knjižnica je 

proširena za  

20 m2. 
 

Sada ima 

76,75m2. 
 

 



















Nove 

instalacije 

za struju, 

telefon... 



Spuštanje 

stropa 



Spuštanje 

pregradne 

stijene  





Sređivanje 

hodnika 









Priprema 

podne 

površine za 

posljednji 

sloj epoksi 

poda 





Uspjeli su nemoguće... 



... I bi svjetlo s dovoljno luxa! 



Stigle su police za učenički fond!  





Kutija je sve manje... 





Posudba za učenike počinje krajem rujna 2016. 





Erasmus + u punom zamahu  

i Knjižnica s njim: Education for peace  



Suradnja s Odjelom 

za informacijske 

znanosti Sveučilišta u 

Zadru i Gradskom 

knjižnicom: u 

očekivanju 

studenata... 



Učenička 

kreativnost o 

Božiću 



Završio je 

zimski odmor 

učenika.  

 

U Knjižnici je 

živo… 



Aktivnosti za 

učenike ne 

manjka od 

listopada 2016.  



Erasmus +: Civic education  

Mi poznajemo i želimo živjeti svoja prava 



Konvencija UN-a o pravima djeteta 



Malo tjelovježbe prije  rada... 

Nastava knjižnično-informacijske pismenosti  (KIP) 

U knjižnici je dovoljno prostora za nastavu  s cijelim 

razrednim odjelima. 



Ponavljanje sadržaja KIP-a od 1. do 4. razreda 

(učenici 5. r.) 



Stižu i police za stručni fond... 



I ormar za časopise... 



Nastava u ŠK (KIP) 



Pripreme za 

školsko natjecanje 

u šahu 



Pripreme za 

službeno otvaranje 

u punom su jeku... 



Iz statistike Knjižnice za 2016. godinu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj korisnika 559 + 58 + 15  (632) 

Prostor do srpnja       56,75 m2  

nakon rujna    76,75 m2  

Broj čitalačkih mjesta 

Oprema 

30 

Prema Standardu, ali s  

potrebnim poboljšanjima. 

Broj računala 3 

Pristup inetrentu da 

Knjižnični softver ne 

Knjige 6244  sveska 

Časopisi 9 naslova 

Godina zadnje revizije 2012. - 2014. 

Nabava 2016. 62 knjige 

Posudba građe 3422  izvan Knjižnice 

1792 u Knjižnici 

Korištenje knjižnice 9578 posjeta 

136 događanja 



U knjižnici  su zaposlene:  

 

• dvije  stručne suradnice  

knjižničarke (40 + 20 sati tjedno) 

 

• obje su profesorice hrv./rus. jezika i 

književnosti i diplomirane 

knjižničarke s položenim dvama 

stručnim ispitima 

 

• jedna je knjižničarka promovirana 

u zvanje stručne suradnice 

mentorice.  
 



Radno vrijeme Knjižnice 
 

 

ponedjeljkom, srijedom, petkom* 8 – 14 sati 

utorkom i četvrtkom    8 – 18 sati 

svakog drugog petka    8 – 18 sati 



Danas je Knjižnica:  
 

• mjesto poticanja čitanja  

• mjesto izvođenja nastave KIP-a u korelaciji s 

drugim predmetima 

• mjesto izvođenja nastave medijske kulture  1. – 

8. r. u suradnji s učiteljicama RN-a i hrvatskoga 

jezika 

• mjesto  poticanja projektnoga rada i 

istraživačke nastave 

• mjesto provođenja slobodnog vremena učenika 

• mjesto učenja i stručnoga usavršavanja 

• vježbaonica Odjela za informacijske znanosti 

Sveučilišta u Zadru 

• ... 



I dalje želimo: 

 

• provoditi slobodne aktivnosti za 

učenike (ekološka sekcija UZ „Mlade 

ruke”; Mladi knjižničari)  

• proširiti svoj program čitateljskim 

klubovima  za niže razreda Petrice 

• nastaviti s čitateljskim klubom za 

učenike viših razreda  

• provoditi program poticanja čitanja za 

učenike posebne skupine (provodi se 

od 2008.) 

• surađivati s učiteljima u pripremama 
za natjecanja (biologija, šah, hrvatski 

jezik...) 

• ... 

 



U budućnosti planiramo: 

 

• kupnju 11 prozorskih zastora sa svojstvima 

odbijanja sunčeve svjetlosti radi 

cjelodnevnoga odvijanja nastave i aktivnosti 

 

• nabavu dvaju stolova i deset sjedalica  

   (za 30 čitaoničkih mjesta) 

 
 



• uređenje hodnika:  

 

• kutak za čitanje i opuštanje – dva 

dvosjeda ili vreće za sjedenje, dva 

panoa s jezičnim savjetima, učeničkim 

komentarima, željama 

• računalo za pretraživanje mrežnih 

kataloga 

 

• automatizaciju rada – nabava knjižničnog 

softera  



• opremanje Knjižnice: 

 

•  e-čitačima  knjiga (10)  

• novim prijenosnim računalima za 

istraživački rad (5) 

• novim stolnim računalima (2) 

• slušalicama (za slušanje glazbe) 

• kamerom, fotoapratom i sl.  
 



• obnavljanje knjižnoga fonda 

 

• obnavljanje i nadopunjavanje 

knjižnoga fonda (lektirna i 

nelektirna građa, građa lagana 

za čitanje, referentna zbirka, 

serijske publikacije i stručni fond) 

• … 



Danas smo ovdje gdje smo 

prije samo sanjali da ćemo 

biti.  



Hvala  svima vama koji ste 

dosad bili uz nas i s nama 

pomažući nam i potičući nas.  
 

 



Nadamo se da nastavljamo 

zajedno sanjati i ostvarivati 

snove, poticati kreativnost, 

istraživački i kritički duh i 

stvarati budućnost! 



Za kraj i novi 

početak... 



Čestitke na novoj knjižnici zato što to 

nije samo knjižnica!  

To je svemirski brod koji te može 

odvesti u najdalje krajeve svemira, 

vremenski stroj koji će te odvesti 

daleko u prošlost ili daleko u 

budućnost, učitelj koji zna više od bilo 

kojeg ljudskog bića, prijatelj koji će te 

zabaviti i utješiti i – najviše od svega  - 

prolaz, kapija prema boljem, sretnijem 

i ispunjenijem životu. 
Isaac Asimov 



U neprestanom cunamiju globalnih 

informacija, knižničari nas opskrbljuju 

kolutovima za spašavanje i uče nas 

plivati, tj. kako preživjeti. 
 

Linton Weeks 



Ono što škola misli o svojoj knjižnici  

mjerilo je onoga što osjeća prema 

obrazovanju. 
Harold Howe 



Do nekog  novog susreta, 

hvala vam što ste danas bili s nama! 


