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Izvanredna sjednica Upravnog odbora održana 6. travnja 2018. 

Na sjednici su imenovani novi članovi Upravnog odbora Podružnice: 

Dosadašnja predsjednica Podružnice, Lucija Vlahov i dopredsjednica, Tihana 

Rupčić podnijele su ostavke. Izabrane su članice Upravnog odbora do 

održavanja Izvanredne skupštine. 

Upravni odbor u novom sastavu je: 

1.  Gordana Grabovac, predsjednica 

2. Lidija Dužić Zlovolić, dopredsjednica 

3. Tatjana Vrbanac Kezele, tajnica 

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

ostvareno je sljedeće: 

I. USTROJAVANJE PODRUŽNICE 

 

1. Izvanredna skupština nije organizirana pa je Upravni odbor 
konstituiran 6. travnja 2018. nastavio funkcionirati u imenovanom 
sastavu. Komunikacija je obavljana putem e-pošte ili telefonom.  

2. Tijekom srpnja 2018. organizirano je prikupljanje Privola u skladu s 
GDPR uredbom. 

3. Obavljena je revizija popisa članova Podružnice tako da je broj članova  

u 2018. godini: 

Podružnica SMŽ  BROJ ČLANOVA 

Redovni članovi 16 

Počasni član 1 

 



 

Evidencija članova po podružnicama još uvijek sadrži 25 članova. Neki članovi 

su najavili svoje istupanje, ali su tijekom 2018. godine u Podružnici registrirana 

i 3 nova člana.  

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 Proljetna škola školskih knjižničara, Baška, Otok Krk 

 sudjelovanje u stručnim skupovima u organizaciji HUŠK-a  

 sudjelovanje na Županijskim i Međužupanijskim stručnim vijećima 

 sudjelovanje na stručnim predavanjima koje organizira Matična služba 

 udjelovanje na stručnim usavršavanjima u organizaciji MZO-a prvenstveno 

u obliku webinara 

 sudjelovanje u webinarima u organizaciji ostalih strukovih udruga 

 

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

OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

 suradnja s voditeljicom Županijskog stručnog vijeća, kolegicom 

Mirjanom Čubanković na zajedničkim aktivnostima. 

IV. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA 

 suradnja među članovima i suradnja sa srodnim Udrugama (HKD-om i 

HMŠK-om) 

 aktiviranje članova na promicanje dostojanstva struke 

 informiranje članova o  Nagradi  Poezija među profesijama koja je 
ustanovljena na Skupštini  HUŠK-a održanoj tijekom XXX. PŠŠK-a u Baškoj 
na otoku Krku 

 prikupljanje prijedloga za kandidiranje članova Podružnice za Nagradu 
Poezija među profesijama 

 obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica  i sudjelovanje 
na okruglom stolu u organizaciji HUŠK-a tijekom Interlibera 2018. 

 



 

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

 suradnja s Matičnom službom na poboljšanju uvjeta rada i stanja 

školskih knjižnica, te unapređenju školskoga knjižničarstva 

 tijekom 2018. na inicijativu voditeljice Matične službe, Dunje Holcer, 

SMŽ je osigurala za sve škole čiji je osnivač Županija, određeni iznos 

sredstava za nabavu knjižnične građe. 

 

 

U Novskoj 18. veljače 2019.                                                              

 

   Predsjednica Podružnice: 

                                                     Gordana Grabovac                                                                                                         


