GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
OSNOVNE ŠKOLE „ANTUN MIHANOVIĆ“ NOVA KAPELA, BATRINA
Školska godina 2017./2018.

„Jedina stvar koju sa sigurnošću moraš znati je: lokacija knjižnice.“ –
Albert Einstein

IZVJEŠĆE IZRADILA: Dragana Haramustek, dipl.knjiž.

Batrina, 31. kolovoz 2018. godine
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REALIZACIJA KNJIŽNIČARSKIH POSLOVA KROZ DJELATNOSTI
1. Odgojno-obrazovna djelatnost
Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost školske knjižnice obuhvaća rad s učenicima, suradnju s
učiteljima, stručnim suradnicima, te pripremanje i planiranje odgojno-obrazovnog rada.

1.1.

Neposredni rad s učenicima

U središtu je pozornosti odgojno-obrazovni rad s učenicima (60 % ukupne satnice). Sastavni dio tog
rada je Program knjižničnog odgoja i obrazovanja učenika: Poticanje čitanja i informacijske pismenosti
od 1. -8. razreda. Neposredni rad s učenicima obuhvaća sustavno upućivanje i poučavanje učenika o
korištenju školske knjižnice, razvijanje čitalačkih sposobnosti i njegovanje čitalačkih navika, ukazivanje
na načine i metode pretraživanja i korištenja informacija u istraživačke svrhe te poučavanje
informacijskoj pismenosti.

Realizacija po mjesecima:
RB

Tema/ Ime radionice

1.

Upoznavanje s popisom lektirnih
naslova
Anketa „Čitamo li e-lektire?
U potrazi za knjigom
E-enciklopedije

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.2.

Upoznavanje
sa
školskom
knjižnicom
Dječje enciklopedije
Referentna građa u školskoj
knjižnici
Dječji časopisi
Služenje rječnikom i pravopisom
Tisak
Mreža
Tri medvjeda i gitara –motivacija
za čitanje lektirnog djela

Broj
sati
1

Razred

Datum

8.a, 5.a, 6.a, 7.a

4.9., 5.9.,6.9.,7.9.

1
2
1

2
2

6.a, 6.b, 6.c ; 8.a, 8.b
8.b, 8.a
8.a, 8.b,
5.b, 5.a
1.razred,
PŠ Donji Lipovac
3.razred
7.b, 7.a

10.10. ; 16.10.
16.10., 20. i 21.2.
23.10., 30.10.,
2.11., 15.11.
8.11.,
27.10.
17.11.
20.11., 15.2.

2
2
2
2
2

2.razred
4.razred
5.b, 5.a
6.b, 6.a
1.razred

27.11.
14.12.
13.3., 20.3.
6.2., 7.2.
27.2.
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Rad s učiteljima i stručnim suradnicima

Suradnja s predmetnim nastavnicima, učiteljima razredne nastave i školskim pedagogom obuhvaćala je
suradnju na projektima „Čitamo mi, u obitelji svi“, „Tulum s(l)ova“, „Project Bookmarker“ i Riječ dana.
Knjižničarka je s učiteljima razredne nastave i učiteljicama hrvatskog jezika uspješno surađivala oko
dogovaranja rasporeda čitanja lektire, održavanje nastavnih jedinica, pripremanje pano-a prigodom
obilježavanja značajnih datuma, izbora kazališnih predstava (Dva ježa, Ljepotica i zvijer, Šumastikus) te
književne susrete u školskoj knjižnici.
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1.2.1 Osvrt na provedene projekte
1. Project Bookmarker – Projekt razmjene straničnika.
Projekt je pokrenula Međunarodna udruga školskih knjižnica. Projekt se provodi tijekom mjeseca listopada
kada se obilježava Mjesec školskih knjižnica. U projektu su surađivali školska knjižničarka, učitelj likovne kulture
Igor Taritaš, učiteljice geografije Maja Đorđev Valenta i učiteljice engleskog jezika Monika Marković i Lidija
Grozdanović. U projektu su bili uključeni učenici tri šesta razreda koji su na satima likovne kulture izrađivale
straničnike s motivima zlatoveza i licitarskog srca. Straničnici su poslani u jednu američku osnovnu školu koja se
nalazi na Tajvanu.

Slika 1. Učenici 6. brazreda na satu geografije istražuju

Slika 2. Na satu likovne kulture učenice 6.a razreda

informacije o Tajvanu

izrađuju straničnike u obliku licitarska srca

2. Tulum s(l)ova – projekt poticanja čitanja iz užitka
U projektu sudjeluju učenici 7. i 8. razreda osnovne škole, a pokrenula ga je Draženka Stančić, knjižničarka OŠ
Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca i Hrvatska mreža školskih knjižničara. Budući da se projekt sastoji od dvije
faze, prva u kojoj se održava noćni čitateljski susret i druga faza je čitanje u lokalnoj zajednici, noćni čitateljski
susret održan je u školskoj knjižnici 10. studenoga 2017. godine, sudjelovalo je 13 učenika, učiteljice Leonija
Laktić, maja Mulc i gosta nam je bio Tomislav Dujić, predsjednik KUD-a Šokadija Batrina.
1.

izlazak u LZ-u bilo je čitanje u DV „Zvončić“ u Novoj Kapeli, 18. travnja 2018. godine

2.

izlazak, čitanje Udruzi umirovljenika iz Nove Kapele i Društvu književnika iz Rešetara povodom
manifestacije Noć knjige, čitali smo u Hrvatskom domu u Novoj Kapeli, 23. travnja 2018. godine

3.

izlazak, čitanje na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Nova Gradiška, 29. svibnja 2018. godine

Slika 3. Sudionici NČS-a Tulum s(l)ova

Slika 4. Prvi izlazak u LZ-u u DV „Zvončić“ u Novoj Kape
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Slika 5. Drugi izlazak i čitanje u Hrvatskom domu
u Novoj Kapeli

Slika 6. Treće čitanje na Odjelu pedijatrije u Općoj bolnici
Nova Gradiška

3. Riječ dana
Drugu školsku godinu knjižnica sudjeluje u projektu Riječ dana koji je osmislila Ida Bogadi, knjižničarka Oš
Gustav Krklec iz Zagreba. Svakog dana tijekom prvog polugodišta učenici nasumce iz Rječnika hrvatskog jezika
biraju Riječ dana. Na početku prvog polugodišta organiziran je Skup pamtitelja riječi, 31. siječnja 2018. godine,
na kojemu je Kristina Maričevič, 6.b razred, zapamtila najviše značenja riječi i predstavljala našu školu na
Velikom skupu pamtitelja riječi održanom 11. travnja 2018. godine u Dvorani Školske knjige Zagrebu. Projekt je
proveden u suradnji s pedagogom Josipom Dročićem i učiteljicom hrvatskog jezika Majom Mulc.

Slika 7. Skup pamtitelja riječi

Slika 8. Veliki skup pamtitelja riječi u Zagrebu

4. Čitamo mi, u obitelji svi
Projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara u kojemu su sudjelovali učenici 3. razreda, njihove obitelji i učiteljica
Sandra Leš. Učenici su dobili naprtnjaču s osam različitih knjiga koju su svakog petka u tjednu nosili kućama gdje
su imali mogućnost čitati s članovima svoje obitelji. Projekt je pokrenut kako bi roditelji bili uzor svojoj djeci u
poticanju čitanja.
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1.2.2. Osvrt na višednevne manifestacije: Tjedan cjeloživotnog učenja, Mjesec hrvatske knjige,
Dani hrvatskog jezika

1.

Tjedan cjeloživotnog učenja ( 2.-8. listopada 2017.)

U suradnji sa školskim pedagogom i razrednicima predmetne nastave u školskoj je knjižnici održano devet
radionica pod nazivom Učenje nije mučenje. Radionica je imala za cilj omogućiti učenicima upoznati se s
izradom umnih mapa koje su velika pomoć u učenju i pamćenju naučenog.
2.

Mjesec hrvatske knjige ( 15.10.-15.11.)

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige održane su brojne radionice i posjeti školskoj knjižnici. Ovogodišnja
manifestacija posvećena je enciklopedistici, stoga je i naš program obuhvatio nekoliko radionica vezanih za
enciklopedije i Europsku godinu kulturne baštine.
PROGRAM :
- radionica „Online enciklopedije“
-svečana podjela iskaznica učenicima prvih razreda – prvi posjet školskoj knjižnici, igrokaz Od korica do polica i
čitanje priče Vuk koji je ispao iz knjige, radionica izrade straničnika
- posjet učenika PŠ Donji Lipovac, učiteljica Ema Raguž
- posjet djece Dječjeg vrtića "Zvončić" Nova Kapela
- književni susret s Majom Brajko Livaković za učenike 6. razreda
- noćni čitateljski susret Tulum s(l)ova, učenici 7. i 8. razreda
-izrada straničnika za školu partnera na Tajvanu u sklopu Projekta Bookmarker Međunarodne udruge školskih
knjižnica, učenici 6-ih razreda

Slika 9. Književni susret s Majom Brajko Livaković

Slika 10. Učenici Pš Donji Lipovac, 1. i 2. razred

Slika 11. Igrokaz Od korice do police

Slika 12. Učenici 1. razreda matične škole – prvi posjet
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Slika 13. i 14. Učenici 8. razreda na radionici Online enciklopedije

3. Dani hrvatskog jezika ( 11.-17.3.)
Od 11. do 17. ožujka 2018. godine u školskoj knjižnici obilježeni su Dani hrvatskog jezika pod nazivom BUDIMO
KROAKTIVNI. U suradnji s pedagogom, predmetnim razrednicima, učiteljicama razredne nastave i hrvatskog
jezika, u knjižnici su održani kvizovi i radionice o poznavanju hrvatskog jezika. Učenici su tako imali prigodu
izraditi glagoljičnu slovaricu, slikopriče i tvoriti nove riječi za neobične predmete.
NAZIV AKTIVNOSTI

SUDIONICI

Kviz Grizoslov (Wordsnack)

8.a, 8.b, 6.c

Radionica Slučajne riječi i predmeti

2.razred

Radionica Slikopriče

3.razred

Glagoljična abeceda

5.razred

Slika 15. Izložba Sičanska abeceda, rad učenika PŠ Siče

Slika 16. Rad učenika 5.r. Glagoljična abeceda

Slika 17. Budimo kroaktivni – pano
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2. Stručna knjižnična djelatnost
Stručna knjižnična djelatnost obuhvaća:
-

odabir, nabavu, inventarizaciju, katalogizaciju i tehničku obradu knjižne i neknjižne građe

-

osiguranje dostupnosti i korištenja izvora informacija

-

informiranje o radu i aktivnostima knjižnice

2.1.

Nabava knjižne i neknjižne građe

Funkcija školske knjižnice jest unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog procesa. Iz toga slijedi
da fond knjižnice mora omogućavati i ostvarivanje navedenih funkcija. Ukratko, mora sadržavati i
najnoviju stručnu, priručnu i znanstveno-popularnu literaturu te kvalitetna nova izdanja za obveznu
lektiru i slobodno čitanje.
2.2.

Izgradnja fonda-aktualno stanje

Trenutno stanje fonda je 2188 naslova, 4280 svezaka monografija, 99 jedinica AV građe i 13
društvenih igara. Fond knjižnice povećao se za 195 jedinica u vrijednosti od 13.944,74 kune. Od toga
je 86 svezaka kupljeno u vrijednosti od 5993,54, a 109 svezaka darovano u vrijednosti od 7951,20
kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ove je godine školi uplatio iznos od 4000,00 kuna
za nabavku lektirne građe i stručne literature. Zahvaljujući sakupljanju strog papira, knjižnica je fond
povećala za lektirne knjige u vrijednosti 1411,00 kuna. Dobili smo i jako vrijednu donaciju knjiga od
sljedećih donatora: Marija Rukavina donirale je četiri enciklopedije u vrijednosti 1440,00, Ivana
Bogdanović donirala je 7 knjiga u vrijednosti 422,00 i najveću donaciju knjiga uručila nam je Anika
Rešetar, čak 94 knjige u vrijednosti . Naime, radi se o otpisanoj građi Knjižnica grada Zagreba.
Knjižnica prima stručni časopis Napredak i Školske novine.
2.3.

Korisnici i posudba

Knjižnica ima 330 člana, od toga su 22 učitelji, 7 administracija i tehničko osoblje i 301 učenik. U
tekućoj školskoj godini bilo je ukupno 1577 posjeta i 2000 posudbi, u prosjeku 11 posudbi dnevno.

7

3. Kulturno-javna djelatnost
3.1.

Provedeni kulturni i edukativni sadržaji u školskoj knjižnici-važni datumi, izložbe i
akcije

Datum

Naziv programa/predavanja

8. rujna 2017.

Međunarodni dan pismenosti

16. listopada 2017.

Dan rječnika

Listopad 2017.
15.10.-15.11.

Mjesec školskih knjižnica
Mjesec hrvatske knjige

30. listopada 2017.
8. studenoga 2017.

Književni susret s Majom Brajko Livaković
Predavanje o njezi i zdravlju zuba

10. studenoga 2017.

Tulum s(l)ova

16. studenoga.2017.

Dan sjećanja na Vukovar

15.11.-15.12.

Mjesec borbe protiv ovisnosti

22. prosinca 2017.
31. siječnja 2018.
30.1.-14.2.

2. veljače 2018.

Božićna priredba
Skup pamtitelja riječi
Akcija darivanja slikovnica „Čitam, dam,
sretan sam! Svoju knjigu daruj i tuđe srce
obraduj!
Igrokaz „Pinokio ide u pješačku školu“

13. veljače 2018.

Valentinovo u knjižnici

11.-17.3.

Dani hrvatskog jezika

23. travnja 2018.
Hrvatski dom u Novoj
Kapeli

Noć knjige

4.svibnja 2018.

Dan škole

15. svibnja 2018.

Dan obitelji-integrirani dan

29. svibnja 2018.

Vatrogasna oprema i uzroci nastanka
požara

Aktivnosti
Kviz Genijalci, Rječotvorci,
Pravopisni redari
Istraživanje značenja sičanskih
riječi
Izrada straničnika
Radionice, kvizovi, izrada
panoa, posjet maloškolaca iz
DV Zvončić Nova Kapela, kino u
knjižnici, igrokaz Od korice do
police
Razgovor, upoznavanje
Predavanje stomatologa Tea
Trlina
Čitanje ulomaka, predavanje o
bećarcima, kvizovi, radionice,
gledanje filma
Predavanje o stradanju
Vukovara u Domovinskom ratu
Izložba knjiga na temu ovisnosti
„Dobra knjiga, moja je
ovisnost“
Igrokaz Božićna frka
Natjecanje
Darivanje slikovnica i
društvenih igara za Odjel
pedijatrije Opće bolnice NG
Igrokaz Dramske skupine Ivana
Brlić Mažuranić i MUP-a
Slavonski Brod
Radionica: Izrada srca na
štapićima, film 500 dana
ljubavi, kviz Ljubavni grizoslov,
karaoke
Program BUDIMO KROAKTIVNI
Kvizovi, radionice: Glagoljična
slovarica, Slučajne riječi i
predmeti, Slikopriče
Javno čitanje pjesama na
književnoj večeri u suradnji s
Udrugom umirovljenika iz Nove
Kapele
Izložba učeničkih radova
Predstavljanje učeničkih
radova, likovnih uradaka,
pjesama, igrokaza i recitacija
izrađenih na radionicama.
Predavanje Andrije Brkića u
suradnji s DVD-om Nova Kapela

Sudionici
Učenici 5.-8.
razreda
Učenici 5. razreda
Učenici 6.razreda
Učenici 1.-8.
razreda

6.razredi
1.-4. razred
7. i 8. razred

Učenici od 5. 8.razreda
Svi učenici

Dramska skupina
Učenici 6. razreda
Svi učenici

Učenici 1. i 2.
razreda
Učenici 7. i 8.
razreda

Učenici 8.
razreda, 6.r., 5.r.,
2. i 3. razred
Učenici 7. i 8.
razreda

Svi učenici i
učitelji
Razredna nastava

Razredna nastava
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Slika 18. Dramska skupina izvodi igrokaz Božićna frka

Slika 19. Igrokaz Pinokio ide u pješačku školu

Slika 20. Valentinovo u knjižnici, izrada srca na štapićima

Slika 21. Izložba učeničkih radova

Slika 22. Dan obitelji-integrirani dan, učenici predstavljaju svoje uratke s ra

Akcija darivanja slikovnica "Čitam, dam, sretan sam! Svoju knjigu daruj, tuđe srce obraduj!"
Međunarodni dan darivanja knjiga obilježava se 14. veljače i volonterski je projekt kojim se želi probuditi ljubav
prema čitanju i darivanju knjiga kod djece te ih potaknuti da više čitaju. Darujući svoju knjigu ili slikovnicu
drugom djetetu, dijete uči koliko je važno i lijepo pomagati. Naša se školska knjižnica također se uključila u
akciju darivanja slikovnica pod nazivom Čitam, dam, sretan sam! Svoju knjigu daruj, tuđe srce obraduj! Akcija se
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organizirala u sklopu nacionalne kampanje „Čitaj mi!“ i trajala je od 30. siječnja do 15. veljače 2018. godine.
Skupljeno je 58 slikovnica i 18 društvenih igara, sudjelovalo je 23 učenika i učitelja. Prikupljene slikovnice i
društvene igre predane su Odjelu pedijatrije Opće bolnice Nova Gradiška 29. svibnja 2018. godine.

Slika 23.,24,25. Akcija prikupljanja i darivanja slikovnica

4. Stručno usavršavanje
Školska knjižničarka tijekom 2017./2018. godine redovito se stručno usavršavala na županijskim
vijećima, seminarima u organizaciji Gradske knjižnice Slavonski Brod i učiteljskim vijećima.
-

-

-

-

-

Stručni skup održan 8. rujna 2017. u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu povodom
Međunarodnog dana pismenosti, u organizaciji Hrvatskog čitateljskog društva, trajanje 6 sati.
1. sastanak Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Brodsko
posavske županije održan u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, 18. listopada 2017. u trajanju
od 6 sati.
Tečaj JAVNO ZAGOVARANJE 1, Centar za stalno stručno usavršavanje i NSK Zagreb
organizirali su tečaj u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod 22. studenoga 2017.g., u trajanju od
5 sati.
Edukacijska radionica Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka u
poslovanju knjižnice održana u Gimnaziji „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu, održana 17.
svibnja 2018. g. u organizaciji NSK Zagreb i Gradske knjižnice Slavonski Brod, trajanje 5 sati.
2. sastanak Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Brodsko
posavske županije održan u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, 30.svibnja 2018. u trajanju od 5
sati.
Na Učiteljskom vijeću 10. siječnja 2018. knjižničarka je održala predavanje Digitalna
pismenost.
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5. Ostali poslovi
WEB STRANICA ŠKOLE – pisanje i objavljivanje vijesti i događaja vezanih za život i rad škole.
PRETPLATA ZA ČASOPISE – zaprimanje uplata, narudžba i distribucija dječjih časopisa učenicima
matične i područnih škola.
INA Dramska skupina – planiranje i provođenje izvannastavne aktivnosti Dramska skupina
PISANJE ŠKOLSKE SPOMENICE I SPOMENICE UČENIČKE ZADRUGE „Perlica“ – na kraju školske godine
redovite pisanje spomenice o svim važnim događajima u školi

6. Zaključak
Osim u odgojno-obrazovne svrhe i posuđivanje knjiga, učenici su knjižnicu koristili i za druženje,
boravak u vrijeme čekanja autobusa ili za vrijeme satova izborne nastave. Učenici su uglavnom igrali
društvene igre, pisali domaće zadaće i čitali knjige i časopise. Stoga smo u dogovoru s učiteljima i
pedagogom odlučili kupiti još društvenih igara za knjižnicu kada nam financijske mogućnosti to
dozvole.
Velike probleme stvara nedostatak lektirnih naslova, ali to se trudimo svake godine polako
nadopunjavati kako bi bili ukorak sa standardom za školske knjižnice. Akcijom skupljanja starog
papira „Papirić ubaci, stablo spasi“ školi je uplaćen iznos od 1400, 00 kuna koji će biti utrošen za
nabavku lektire i knjiga za slobodno čitanje.
Trenutno najveći problem u knjižnici je nedostatak polica za knjige kao i potrebnog namještaja za AVgrađu, slikovnice i časopise. Knjižnica je umrežena te ima jako velik prostor koji omogućuje da učenici
u što većem broju provode slobodno vrijeme u njoj.

11

