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Školska knjižnica posjeduje informacije i znanja u materijalnom obliku (knjiga,
časopis, DVD…) i u osobi knjižničara te omogućuje pristup informacijama ili znanju koje je u
vlasništvu drugih knjižnica ili se nalaze na internetu.
Školska knjižnica pruža učenicima i djelatnicima škole obavijesti i bitne spoznaje za
uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Ona
omogućuje učenicima stjecanje vještina za doživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže
im da postanu odgovorni građani.
Knjižnične se usluge pružaju svim učenicima i djelatnicima škole bez obzira na
njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim
oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija. i
Poslanje školske knjižnice usklađeno je s poslanjem Srednje škole Hrvatski kralj
Zvonimir na način da knjižnica svojim djelovanjem i aktivnostima bude potpora nastavnom
planu i programu škole u suradnji s učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim suradnicima i
roditeljima.
Iz našeg poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja knjižnice:
 Potpora obrazovnim i odgojnim zadacima zacrtanim u nastavnom planu i
programu škole;
 Poticanje trajnih čitateljskih navika i uživanja u čitanju i učenju;
 Omogućavanje stjecaja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju
informacija kao pomoć pri učenju, te poticanje mašte i uživanja u čitanju;
 Poticanje svih učenika da nauče i koriste vještine koje će im pomoći pri
vrednovanju i korištenju informacija, kao i razvijanje osjećaja za način
komuniciranja unutar zajednice;
 Organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest;
 Suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima
radi postizanja ciljeva škole;
 Promicanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama
preduvjet za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom
društvu
 Promicanje čitanja i promicanje korištenja školske knjižnice u školskoj i široj
društvenoj zajednici.

Knjižnica djeluje u skladu s s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva,
nastojeći pritom:
- osigurati što kvalitetnije usluge;
- koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada;
- oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.
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