
 
 

PLAN RADA PODRUŽNICE HUŠK-a   

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

 

I. USTROJ I JAČANJE PODRUŽNICE  

 

1. Organiziranje i sazivanje godišnje skupštine Podružnice 

Promicanje rada i djelovanja Udruge te poticanje članova i drugih 

školskih knjižničara na aktivno uključivanje u rad Udruge 

2. Sređivanje baze podataka članova, izrada članske iskaznice i 

poticanje članova na plaćanje članarine za tekuću godinu 

3. Održavanje komunikacije s članovima Podružnice, članovima 

Upravnoga odbora Podružnice te članovima Središnjega odbora 

HUŠK-a 

4. Redovno informiranje članova Podružnice o radu i aktivnostima 

rada Udruge 

 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

1. Redovito stručno usavršavanje školskih knjižničara - novosti iz 

knjižničarske struke, primjeri dobre prakse, posebnosti i izazovi 

školskoga knjižničarstva 

2. Podrška i sudjelovanje u organizaciji i radu Županijskog stručnog 

vijeća 

3. Sudjelovanje u organizaciji info-pulta na Proljetnoj školi školskih 

knjižničara te Godišnjoj skupštini HUŠK-a 

4. Sudjelovanje na skupovima, seminarima, okruglim stolovima i 

predavanjima s temom (školskoga) knjižničarstva u zemlji i 

inozemstvu 

5. Prisustvovanje  skupovima Hrvatske udruge školskih knjižničara. 

6. Sudjelovanje na skupovima Hrvatske udruge školskih knjižničara. 

7. Organizacija međužupanijskog team buildinga s Podružnicom 

HUŠK-a Osječko-baranjske županije u svibnju 2018. 

 

III. SURADNJA S MZOŠ, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM 

UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT, 

SVEUČILIŠTIMA, MATIČNOM SLUŽBOM I DRUGIM 



 
 

INSTITUCIJAMA VAŽNIMA ZA ŠKOLSKO 

KNJIŽNIČARSTVO 

 

1. Nabava knjižne građe i opremanje školskih knjižnica (prema 

Standardu za školske knjižnice) 

2. Reguliranje redovitog godišnjeg financiranja od strane MZOŠ 

3. Sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog sustava 

4. Rješavanje pitanja i problema vezanih uz polaganje stručnoga 

ispita 

5. Razmjena praktičnih i teoretskih spoznaja iz područja školskoga 

knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja 

6. Suradnja s Matičnom službom oko stručnoga usavršavanja, 

prijedloga za obnovu i opremanja školskih knjižnica i sl. 

7. Pružanje usluga studentske prakse 

8. Potaknuti rasprave o jedinstvenom obrazovanju školskih 

knjižničara u Republici Hrvatskoj koji bi uključivali kako jezgrene 

predmete struke tako i pedagoško-psihološke kompetencije 

 

 

IV. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 

 

 

1. Suorganizacija i raspisivanje 4. natječaja za školske knjižničare 

Stvarajmo eKreativno! tijekom listopada 2018. (Međunarodni 

mjesec školskih knjižnica) zajedno s Podružnicom HUŠK-a 

Osječko-baranjske županije 

2. Pokretanje čitateljskog bloga Podružnice HUŠK-a Vukovarsko-

srijemske županije s ciljem poticanje čitanja i međuknjižnične 

suradnje 

3. Podrška u održavanju mrežnih stranica HUŠK-a putem slanja 

redovnih izvješća o aktivnostima i događanjima u Podružnici 

4. Nastavak suradnje sa srodnim udrugama i članovima u zemlji i 

inozemstvu 

5. Objavljivati članke u stručnim knjižničnim časopisima i javnim 

glasilima 

6. Obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 

7. Izrada promotivnih materijala o Udruzi i aktivnostima 

Marija Purgar, 

predsjednica  Podružnice HUŠK-a Vukovarsko-srijemske županije 



 
 

Vukovar, 15. travnja 2018. 


