
ŽELIM ZNATI

Želim znati gdje se laste gnijezde,

Želim znati gdje spavaju zvijezde,

Gdje se sunce na počinak sprema

Zašto medo zimi uvijek drijema.

Kako saznat ove brojne tajne

I otkriti što me muči često,

Ideje su potom sinule mi sjajne,

Knjižnica je za to dobro mjesto.

Tu je mnoštvo raznih komedija,

Leksikona, rječnika, enciklopedija,

Zbirki, knjiga, slova i natpisa

A i drugih meni nepoznatih spisa.

Znadem samo žuto i crveno

To je ono što me muči sada,

Uskoro ću prijeći na zeleno

I upoznat΄ referentnu tada.



PRIRUČNA ILI REFERENTNA 

ZBIRKA

Anita Drenjančević 

stručna suradnica knjižničarka



KNJIŽNIČNI FOND ŠKOLSKE 

KNJIŽNICE:

• Lektira

• Ostale knjige (koje nisu lektira)

• Knjige na stranim jezicima

• Priručna ili referentna zbirka

• Stručna literatura

• Stručni i znanstveni časopisi 

• Časopisi za djecu i mladež



PRIRUČNA ili REFERENTNA ZBIRKA

 posebna skupina knjiga s obiljem informacija iz svih 

područja 

 namijenjena brzom pronalaženju potrebnih 

informacija

-Rječnik

- Enciklopedija

-Pravopis

-Gramatika

-Atlas

-Leksikon



• dio knjižnične građe 
koja se koristi 
SAMO u 
prostorijama 
knjižnice

 skupe   

 teške   

 (najčešće) 
jedan primjerak

PRIRUČNA ili REFERENTNA ZBIRKA



PRIRUČNA ili REFERENTNA ZBIRKA

• pomoć u učenju 

• pomoć u samostalnom i istraživačkom radu 

• pomoć za izradu referata, seminara 

• pomoć pri istraživanju u slobodno vrijeme



RJEČNICI ENCIKLOPEDIJE LEKSIKONI

-



RJEČNICI ENCIKLOPEDIJE LEKSIKONI

Objašnjavaju 

značenje pojedine 

riječi u hrvatskom 

ili stranom jeziku –

npr. tuđice, 
nepoznate riječi, 
sadrže upute o 
pravilnoj uporabi i 
sl.

Rječnik hrvatskoga jezika

Rječnik stranih riječi

Knjige koje 

detaljno, opsežno i 

sustavno opisuju 

pojam ili riječ. Daju 

potpune informacije o 

nekom pojmu ili 

osobi.

Opće

Specijalne

Sadržaj na početku knjige

Kazalo/indeks na kraju knjige

Knjige koje 

ukratko 

pojašnjavaju neki 

pojam, ime ili riječ 

navodeći samo 

važnije podatke

Opći, biografski, 

glazbeni, matematički, 

kemijski



PRAVOPIS

Knjiga koja nas uči 
kako pravilno pisati

GRAMATIKA

Skup           
pravila             
koji         
upravljaju   
pojedinim       
jezikom

ATLAS

Knjiga zemljopisnih,     
povijesnih,                 
astronomskih i                  
drugih karata



A sada prelazimo na zadatke…


