
 

 
PODATCI O PODRUŽNICAMA 

za objavu na web stranicama Udruge 

 
Naziv podružnice 
 

Podružnica HUŠK-a Vukovarsko-srijemske županije 

Broj članova 
 

23 

Datum osnivanja 
Podružnice  

reaktivacija podružnice 7. veljače 2012. 

Aktualno predsjedništvo 

Predsjednik/ca: Marija Purgar 

 

Dopredsjednik/ca: Anita Tufekčić 

 

Tajnik/ca: Martina Križak Saulić   

 

Datum zadnje izborne 
skupštine (datum izbora 
aktualnog predsjedništva 
podružnice) 

3. ožujka 2016. 

Istaknute planirane 
aktivnosti za 2018. godinu 

 
- organizacija završetka natječaja 3. Stvarajmo e-Kreativno! i 

sudjelovanje u svečanosti Knjižna booka u Zagrebu u 
suradnji s Osječko-baranjskom podružnicom HUŠK-a 
(27.3.2018.) te raspisivanje 4. natječaja u listopadu 2018. 

- organizacija međužupanijskog team bulidinga u svibnju 
2018. za članove dviju podružnica s Osječko-baranjskom 
podružnicom 

- pokretanje čitateljskog bloga Podružnice HUŠK-a 
Vukovarsko-srijemske županije 

 

 
 

 
PODATCI IZ PODRUŽNICA 

za izradu godišnjeg plana rada Udruge 
 
 

 
Kratak opis stanja 
školskih knjižnica u 
vašoj 
županiji/podružnici 
 

U Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 55 osnovnih, 15 srednjih škola, 1 
učenički dom i 1 umjetnička škola u Vinkovcima. 
Svih 55 osnovnih škola ima školsku knjižnicu. Samo 8 školskih knjižnica u 
županiji imaju oznaku A – po standardu i zadovoljavajuće. 
 
Gotovo u svim školskim knjižnicama zaposleni su stručni djelatnici,  
diplomirani knjižničari na neodređeno radno vrijeme. Njih nekoliko radi u 
dvije školske knjižnice po polovicu radnog vremena a neke imaju zaposlena i 



dva diplomirana knjižničara na puno, pola ili manje radnog vremena. 
 
Sve školske knjižnice imaju program Metel win za knjižnično poslovanje.  

 

Problem školskog 
knjižničarstva u 
vašoj 
županiji/podružnici 
u kojem je 
potreban/poželjan 
angažman HUŠK-a  

Većina knjižnog fonda i opreme školskih knjižnica nije po Standardu. 
Najčešći problemi su zastarjeli i nepotpuni naslovi te neadekvatan prostor 
(premalen, bez čitaonice i sl.).  
Najveći problem je što redovno financiranje i nabava novih naslova za 
školsku knjižnicu nisu regulirani. 
Voljeli bismo da Udruga pomogne da se riješi pitanje polaganja dvaju 
stručnih ispita. 
Najveći problem je što knjižničari nemaju razvijenu svijest o značaju i 
vrijednosti svoje strukovne udruge i potrebi angažmana i pripadnosti njoj. 

Planirane aktivnosti 
za koje je potrebna  
podrška središnjice 
 
 

 
Voljeli bismo pozvati predsjednicu Vanju Jurilj da održi predavanje ili 
radionicu školskim knjižničarima u našoj županiji o važnosti 
pripadanja strukovnoj udruzi. 
 
 

Vrsta pomoći (označiti vrstu pomoći koja je potrebna):  
1. Financijska - DA 
2. Stručna -DA 
3. Organizacijska -DA 

Ostalo: 
 
 
 

 

 


