
 

 

 

Podružnica HUŠK-a Brodsko-posavske županije 

IIzzvvjjeeššććee  oo  rraadduu  uu  22001188..  ggooddiinnii  
 

Upravni odbor Podružnice djeluje u ovom sastavu:  

 Vedran Šperanda (predsjednik) 

 Manuela Tomljenović (dopredsjednica) 

 Ivana Brkić Klimpak (tajnica).  

Prema donesenom Planu i programu rada Podružnice za 2018.godinu, 

ostvareno je sljedeće: 

I. USTROJAVANJE PODRUŽNICE 

Tijekom 2018. godine održano je 3 sastanka Upravnog odbora Podružnice: 

 20. veljače 2018., OŠ Antun Mihanović Slavonski Brod 

 6. lipnja 2018., Nova Gradiška, OŠ Mato Lovrak Nova Gradiška 

 12. prosinca 2018., OŠ Antun Mihanović Slavonski Brod. 

Stvorena je cjelokupna baza podataka članstva - rezultati, pregled članstva: 

 2018. ISKAZNICE 

Brodsko-posavska županija 23 23 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 Proljetna škola školskih knjižničara 

 aktivno sudjelovanje u organizaciji i radu Županijskog stručnog vijeća s 

naglaskom na izvješćima o radu Udruge i ostalih podružnica te 

promoviranju Udruge kroz vlastite aktivnosti 

 sudjelovanje na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i 

knjižnica općenito: Gradska knjižnica Slavonski Brod, CSSU, webinari  

 Interliber. 

III. SURADNJA S MZOS-om, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA 

OBRAZOVANJE, KULTURU ISPORT 

 potražnja sredstava za nabavu knjižnične građe i opremanje školskih 

knjižnica: 

 ostvarena suradnja u planiranju financiranja 

 inzistiranje na standardima 



 

 

 sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog sustava 

 rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva. 

IV. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA 

 aktivno sudjelovanje u Upravnom odboru HUŠK-a 

 održavanje mrežnih stranica Podružnice 

 suradnja sa svim članovima Podružnice, sudjelovanje u natječaju 

Stvarajmo eKreativno! 

 suradnja Udruge s knjižnicama u inozemstvu (Bookmark project, u 

organizaciji IASL-a) te u projektima Čitanjem do zvijezda, Tulum slova i 

Čitamo mi, u obitelji svi 

 javno obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica (plakati, 

panoi, radionice i tematske izložbe u školama) 

 članci u stručnim i javnim glasilima, te suradnja s lokalnim novinama i 

lokalnim portalima: Posavska Hrvatska, www.sbplus.hr, eBrod, Portal035, 

RadioNG. 

V. SURADNJA S AZOO-om, MATIČNOM SLUŽBOM, FAKULTETIMA 

 suradnja s AZOO-om - sudjelovanje u stručnim skupovima 

 suradnja s Gradskom knjižnicom Slavonski Brod i Gradskom knjižnicom 

Nova Gradiška 

 suradnja s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti 

 razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog 

knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja 

 

 

Slavonski Brod, 25. veljače 2019. 

 

 

Predsjednik Podružnice: 

 Vedran Šperanda 

 

http://www.sbplus.hr/

