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Predmet: Potpora Školskoj knjižnici OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj  

 

Poštovani,  

povodom nedavnog smanjenja prostora Školske knjižnice OŠ „Ivan 

Mažuranić“ Sibinj i najave mogućeg premještaja školske knjižnice u obraćam 

Vam se u ime Hrvatske udruge školskih knjižničara s pismom potpore povratku 

prostora knjižnici u njeno prvobitno stanje i ostanku knjižnice u njenom 

sadašnjem prostoru. 

Obrazloženje:  
 

Standardom za školske knjižnice (NN 34/00) određeni su minimalni uvjeti u 

pogledu knjižnične građe, osoblja, prostora i opreme za obavljanje djelatnosti 

školskih knjižnica u osnovnim i srednjim školama. Tako u pogledu prostora, 

između ostaloga, Standard propisuje da prostor školske knjižnice treba planirati 

u središtu školske zgrade na pristupačnom mjestu zaštićenom od buke, moraju 

se osigurati odvojeni prostori za informacijsku službu i rad s korisnicima (15 m2 ), 

smještaj građe u slobodnom pristupu (5,5 m2 za 1000 knjiga), prostor čitaonice 

za skupni rad i pojedinačni rad cijeloga razrednog odjela (60 m2), 3-5 mjesta za 

korištenje računala (9-15 m2) prostor za priručnike i periodiku (5 m2 ), prostor 

za posebne fondove (multimedija, AV građa, kartoteka i dr. = 5 m2 ) te prostor 

za smještaj učiteljskog fonda (5 m2 ). 

Minimalna kvadratura školske knjižnice treba sadržavati ukupan zbroj 

spomenutih pojedinačnih prostora te da prostor treba udovoljavati i drugim 

uvjetima koje Standard propisuje. 
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Uzimajući u obzir da Školska knjižnica OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj broji 8.906 

knjiga za smještaj građe potrebno je 49,01 m2. Budući da školu pohađa 569 

učenika u 37 razrednih odjela od kojih najveći ima 25 učenika, prostor čitaonice 

za rad cijelog razrednog odjela treba imati 50 m2. Dodamo li čitaonici samo 

jedno mjesto za korištenje računala (3 m2), prostor za priručnike i periodiku od 

5 m2, prostor za AV građu od 5 m2 te knjižnici prostor za smještaj učiteljskog 

fonda od 5 m2 imamo zbroj od 132 m2. Sadašnji prostor knjižnice i čitaonice 

ima 129 m2, dakle nema nikakvog temelja za njegovo smanjenje. 

Hrvatska udruga školskih knjižničara utemeljena je s ciljem promocije školskog 

knjižničarstva u svim njegovim aspektima. Uz odgovarajuće obrazovanog 

školskog knjižničara i bogat knjižnični fond, kvalitetan prostor je jedan od 

najbitnijih preduvjeta za školsku knjižnicu kakvu zagovara struka i žele korisnici. 

Puno je rada i entuzijazma mnogih školskih knjižničara i stručnjaka, koji 

se školskim knjižnicama bave, ugrađeno u školske knjižnice kakve imamo 

danas. 

S obzirom na aktualne aktivnosti Nacionalne strategije za poticanje čitanja i 

promjene kurikuluma uloga školskih knjižnica u odgojno-obrazovnom procesu i 

očuvanjem kulturnog identiteta je sve veća.  

Stoga vjerujemo da će Vaša škola pronaći drugo rješenje za svoje prostorne 

potrebe, a školska knjižnica ostati u prostoru koji odgovara zahtjevima struke i 

potrebama korisnika. 

 

S poštovanjem, 

 

Vanja Jurilj, dipl. knjižničarka i dipl. komparatistica   

predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 
članica IFLA-ine Sekcije za školske knjižnice 
predsjednica Međunarodne udruge školskih knjižničara za Europu 

  


