Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske udruge školskih knjižničara Upravni odbor
Hrvatske udruge školskih knjižničara na sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine
donosi:

Pravilnik o dodjeli
Nagrade „Višnja Šeta“

Obrazloženje nagrade
Ime nagrade simbolizira trajnu uspomenu na jednu od najpoznatijih
promicateljica modernog hrvatskog školskog knjižničarstva.
Višnja Šeta (1948.-2002.), knjižničarka Prve hrvatske sušačke gimnazije u Rijeci,
idejna je začetnica i utemeljiteljica Proljetne škole školskih knjižničara te
osnivačica Hrvatske udruge školskih knjižničara, osoba koja je generacije
školskih knjižničara i knjižničarki poučavala metodici školskog knjižničarstva i
unaprijedila struku organizirajući i vodeći brojne stručne skupove.

I. Nagrada
Članak 1.
Hrvatska udruga školskih knjižničara dodjeljuje Nagradu „Višnja Šeta“ školskim
knjižničarima i knjižničarkama kao oblik javnog priznanja za značajna
ostvarenja u školskom knjižničarstvu i za predani, inovativni rad i promicanje
ciljeva Udruge.
Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada.
Svake godine dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i jedna godišnja
nagrada.
Članak 3.
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Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za ukupan izniman doprinos školskom
knjižničarstvu. Uzimaju se u obzir sve godine rada i aktivnosti u struci i može se
dodijeliti jednom tijekom cjelokupne radne aktivnosti.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimne rezultate postignute u školskom
knjižničarstvu i u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge. Uzimaju se u obzir
posljednje četiri godine rada i može se dodijeliti više puta tijekom radne
aktivnosti.
Članak 4.
Nagrađenima se dodjeljuju Diploma i Plaketa.
Članak 5.
Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj Skupštini Hrvatske udruge školskih
knjižničara.

II. Postupak kandidiranja
Članak 6.
Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja imaju pojedinci, podružnice
Hrvatske udruge školskih knjižničara, ustanove i udruge.
Predloženi kandidati/kandidatkinje moraju biti članovi Hrvatske udruge
školskih knjižničara.
Predlagatelji su dužni u cijelosti voditi brigu oko predstavljanja kandidature i
svojim potpisom preuzeti odgovornost za njeno obrazloženje, istinitost,
točnost, pripremu i slanje traženih podataka.
Postupak biranja kandidata/kandidatkinja za Nagradu u podružnicama
Hrvatske udruge školskih knjižničara određuje upravni odbor podružnice
prema članku 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Iz jedne podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara može biti više
predloženih kandidata/kandidatkinja, ako se s time slaže većina članstva koja
je upoznata s postupkom kandidiranja.
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Više predlagatelja, iz istih ili različitih podružnica Hrvatske udruge školskih
knjižničara te ustanova ili udruga, može predložiti istog kandidata/
kandidatkinju.
Članak 7.
Prijava za kandidaturu sadrži:
radni životopis kandidata/kandidatkinje prema obrascu Curriculum
vitae objavljenom na mrežnoj stranici Udruge: www.husk.hr
određivanje kandidature za jednu od dvije ponuđene kategorije
obrazloženje kandidature prema kriterijima vrednovanja opisanima u
obrascu Curriculum vitae
ime ili naziv predlagatelja, koji je odgovoran za istinitost podataka o
kandidatu/kandidatkinji te informacije potrebne za kontakt s
predlagateljem.

III. Vrijeme prijave
Članak 8.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Povjerenstvo
raspisivanjem javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatske udruge
školskih knjižničara dva (2) mjeseca prije dodjele Nagrade.
U natječaju se objavljuju kriteriji vrednovanja, utvrđuje postupak predlaganja i
navodi rok za dostavu prijedloga: jedan (1) mjesec prije dodjele Nagrade.
Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu predsjednika/predsjednice
Povjerenstva za dodjelu Nagrade Hrvatske udruge školskih knjižničara s
naznakom: za Nagradu „Višnja Šeta“.
Pristigle prijave predsjednik/predsjednica Povjerenstva šalje elektroničkom
poštom ostalim članovima Povjerenstva danom isteka roka prijave.
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IV. Kriteriji za vrednovanje kandidata
Članak 9.
Kriteriji za vrednovanje doprinosa školskom knjižničarstvu odnose se i na
nagradu za životno djelo i za godišnju nagradu:
stručni profil (obrazovanje/zvanje), radni staž
stručno unapređenje znanja stjecanjem kompetencija formalnoga i
neformalnoga obrazovanja
izvrsnost u radu u knjižničarsko-informativnoj djelatnosti, pedagoškoj
koordinaciji, interdisciplinarnom povezivanju programa i uključenosti
školskog knjižničara i školske knjižnice u cjelokupan rad škole
inovativnost, kreativnost, timski rad, zalaganje za dignitet struke i njena
promocija, profesionalnost
vođenje, organizacija i/ ili sudjelovanje u projektima na međunarodnoj,
državnoj, županijskoj ili općinskoj razini
informacijsko-komunikacijska kompetencija, informatičko obrazovanje i
višestruka primjena u radu
socijalne kompetencije kroz suradnju u strukovnoj zajednici, školskim i
drugim tijelima, odborima, stručnim timovima
društvena angažiranost u gradu/županiji/državi kroz organizaciju i/ili
sudjelovanje u promocijama, tribinama, humanitarnim akcijama,
volontiranju
objavljivanje publikacija i/ili prezentiranje radova na stručnim ili
znanstvenim skupovima na svim razinama
učešće i doprinos u radu Hrvatske udruge školskih knjižničara
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V. Postupak vrednovanja kandidata
Članak 10.
Svaki član/članica Povjerenstva za Nagradu „Višnja Šeta“ vrednuje postignuća
svih predloženih kandidata za pojedinu kategoriju prema kriterijima
navedenima u članku 9.
Postignuća za svaki navedeni kriterij ocjenjuju se ocjenama 1 (nedovoljno), 3
(dobro) ili 5 (izvrsno). Ocjene se zbrajaju za svakog kandidata pojedinačno.
Povjerenstvo izabire dobitnika nagrade za životno djelo i dobitnika godišnje
nagrade prema najvećem broju bodova ostvarenih prema članku 9. ovoga
Pravilnika.
Iznimno Povjerenstvo može dodijeliti dvije nagrade za istu kategoriju ako su
članovi Povjerenstva jednako ocijenili kandidate.
Ako više od dva kandidata dobiju jednake ocjene Povjerenstva pristupa se
dodatnoj procjeni kandidata.
Povjerenstvo objavljuje imena nagrađenih na mrežnoj stranici Hrvatske udruge
školskih knjižničara najkasnije deset (10) dana prije dodjele Nagrade.

VI. Povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Višnja Šeta“

Članak 11.
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Višnja Šeta“ čine predsjednik/predsjednica i
tri člana/članice.
Članovi/članice Skupštine predlažu članove/članice Povjerenstva i
predsjednika/predsjednicu među istaknutim članovima Hrvatske udruge
školskih knjižničara.
Članovi Upravnog odbora Udruge glasanjem odabiru četiri člana koji su osvojili
najveći broj glasova od predloženih. Članovi/članice izabranoga Povjerenstva
među sobom biraju predsjednika/predsjednicu Povjerenstva. Izbor potvrđuje
Upravni odbor.
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Mandat svakoga člana/članice Povjerenstva i predsjednika/predsjednice
Povjerenstva traje četiri godine, uz mogućnost ponovnoga biranja. Ista osoba
može biti na istoj funkciji najviše dva puna mandata (osam godina).
Članu/članici Povjerenstva može prestati mandat i prije isteka vremena na koje
je izabran/izabrana:
na osobni zahtjev
na zahtjev Upravnoga odbora
opozivom Skupštine i to ako najmanje 10% nazočnih članova Skupštine
prilikom utvrđivanja dnevnog reda najavi točku opoziva i argumentira
opoziv koji može uslijediti zbog:
~ neizvršavanja odluka, naputaka i smjernica Skupštine
~ djelovanja suprotno Statutu ili zakonima
~ istupanja i djelovanja koje šteti ugledu Udruge.
U slučaju da članu/članici Povjerenstva prestane mandat prije isteka vremena
na koje je izabran/izabrana, iz gore navedenih razloga, Upravni odbor Udruge
predlaže novoga/novu člana/članicu Povjerenstva.
Mandat izabranome članu/članici Povjerenstva traje do isteka mandata
izabranoga Povjerenstva.

VII. Završne odredbe
Članak 12.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor. Izmjene i dopune ovoga
Pravilnika provode se na način na koji je i donesen.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnoga odbora
Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara:
Vanja Jurilj
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