
 

 

 

Podružnica HUŠK-a Koprivničko-križevačke županije 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU 

I. RAD  PODRUŽNICE 

 organizirati i održati godišnju skupštinu Podružnice za sve članove 

 poticanje školskih knjižničara na uključivanje u Udrugu te na aktivno 

sudjelovanje u radu (slanje Newslettera, pozivnica za akcije i 

skupove koje organizira HUŠK; dopis svim školskim knjižničarima 

na početku kalendarske godine) 

 informiranje članova Podružnice o aktivnostima Udruge na 

skupovima ŽSV-a s naglaskom na Svjetski kongres školskih 

knjižničara u Dubrovniku 

 ažuriranje baze podataka članstva. 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 redovito stručno usavršavanje školskih knjižničara  - novosti iz 

struke, primjeri iz prakse, posebnosti školskog knjižničarstva 

 aktivno sudjelovanje u organizaciji i radu ŽSV-a 

 sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara i skupovima 

HUŠK-a 

 sudjelovanje (prema mogućnostima) na skupovima i webinarima s 

temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito 

 

III. SURADNJA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I 

SPORTA, UPRAVNIM ODJELOM ZA OBRAZOVANJE, 

KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE 

 sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog sustava i 

uključivanje u reformu Škola za život 

 rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva 



 

 

 

IV. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA 

 potaknuti sve članove na afirmiranje digniteta struke 

 sudjelovanje na skupštinama HKD-a 

 Iirada priloga za mrežne stranice HUŠK-a 

 uključivanje u projekte i aktivnosti koje provodi HUŠK, HMŠK i 

slične udruge (Čitajmo mi, u obitelji svi, Čitanjem do zvijezda, 

Tulum s(l)ova) 

 o održanim projektima i aktivnostima izvještavati u medijima 

 pisanje članaka za stručne časopise kao i objavljivanje vijesti iz 

školskih knjižnica u lokalnim medijima i na internetskim portalima 

 obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca 

hrvatske knjige; plakati, radionice, panoi, tematske izložbe u 

školama; 

 zajedničko predstavljanje uspješnih projekata u Mjesecu školskih 

knjižnica. 

 

V. SURADNJA S AZOO-om I MATIČNOM SLUŽBOM KNJIŽNICOM 

I ČITAONICOM „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA 

 razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog 

knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja 

 suradnja s Matičnom službom i AZOO-om: 

 tekuća pitanja 

 prijedlozi za obnovu i opremanje knjižnica. 

 

Koprivnica, ožujak 2019.                                                         

 Predsjednica Podružnice: 

Nataša Karlovčec 

 


