
KNJIŽNI FOND IV. OŠ BJELOVAR S 1. RUJNOM 2017. 
(podaci ne uključuju izvješća i zapisnik o reviziji i otpisu iz 2016. g. koji su na usvajanju) 

 

 

KNJIŽNI FOND STANJE – BROJ 

PRIMJERAKA 

BROJ 

PRIMJERAKA 

PO UČENIKU 

STANDARD 

Lektirni naslovi  

(I. – IV. razred) 

1.256 primjeraka 

(94 naslova) 

3,12 8 primjeraka po 

učeniku 

Lektirni naslovi  

(V. – VIII. razred) 

1.749 primjeraka 

(142 naslova) 

4,75 8 primjeraka po 

učeniku 

Ukupno lektira 

(I. – VIII. razred) 

3.005 primjeraka 

(236 naslova) 

3,89 8 primjeraka 

po učeniku 

Ostalo (slikovnice, stripovi, 

beletristika, prijašnji lektirni 

naslovi, dječja stručna 

literatura, i dr.) 

5.096 primjeraka  

(1.888 naslova) 

6,61 2 primjerka po 

učeniku 

Ukupno učeničkog fonda 8.101 primjeraka 

(2.124 naslova) 

10,51 10 primjeraka 

po učeniku 

Stručna i ostala literatura za 

učitelje, nastavnike i stručne 

suradnike (nastavnički fond) 

1.619 primjeraka  

(1.463 naslova) 

1,11 do 5 primjeraka 

po naslovu 

UKUPNO KNJIŽNOG FONDA 9.720 primjeraka 

(3.587 naslova) 
Fond PŠ Gornje Plavnice 76 primjeraka (68 naslova), 72 knjige + 4 primjerka AV-građe 

AV-građa i E-građa 

 

AV-građa 532 naslova 

E-građa 107 naslova 

711 primjeraka, 

od čega je 

285 DVD-ova, 

114 CD-ova, 

115 CD-ROM-ova, 

99 A-kazeta i 

98 VHS-ova 

(639 naslova) 

0,92 0,5 primjeraka 

po učeniku 

Časopisi i novine 25 tekuća naslova   

Društvene igre 32 vrste igara 

po 1-5 komada 

  

UKUPNO KNJIŽNIČNOG FONDA 10.488 primjeraka 

(4.283 naslova) 
 

 

Napomena: 
 

Više od 60% KNJIŽNOG fonda starosti je 30-40 godina (iz 1975. i iz 1985. g.). 

Broj lektirnih naslova ne zadovoljava standard. Razlog: nedovoljna financijska sredstva. 

Što se AV GRAĐE tiče, naslovi za pojedine predmete vrlo dobro zastupljeni, ali dosta njih 

imamo u formatu koji se više ne koristi (VHS i A-kazete), na što treba obratiti pažnju. 

Iako postoji kontinuirana i planska nabava, treba poraditi intenzivnije na obnovi lektirnog 

fonda novim naslovima koji kronično nedostaju te zamijeniti stare i derutne primjerke. 

Ove brojke su prije Zapisnika o reviziji i otpisu koji još nije usvojen. 


