
 

 

 

                  Podružnica HUŠK-a Karlovačke županije 

 

Izvješće o radu u 2017. godini 

Prema Planu i programu rada Podružnice za 2017. godinu, ostvareno je sljedeće: 

I. RAD PODRUŽNICE 

 Treća Skupština Podružnice održana je 4. studenog 2016. godine u 

Karlovcu. Skupštini je prisustvovalo osam (od jedanaest) članova . 

Prisutni su predložili aktivnosti koje uvrštene u plan rada Podružnice 

za 2017. godinu.  

 Tijekom godine Podružnici su se pridružile tri kolegice: Đurđa 

Ivković Macut, Darinka Vučković i Draženka Polović. Podružnica  

broji 14 članova. 

 Karlovačka Podružnica bila je domaćin državnom stručnom skupu 

Susret znanja na susretištu rijeka – Uloga školske knjižnice u potpori 

prirodoslovnom području znanja, u Karlovcu i Ozlju 20. i 21. 

listopada 2017. godine. U organizacijskom odboru su uz kolegicu 

Vanju Jurilj, bile Kristina Čunović. Đurđa Ivković Macut, Ana 

Sudarević i Gordana Šutej. Izvješće o skupu dostupno je na mrežnoj 

stranici HUŠK-a. 

             

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 Proljetna škola školskih knjižničara: 

-    sudjelovanje na godišnjoj Skupštini HUŠK-a 

- Kolegica Đurđa Ivković Macut prikazala je primjer iz prakse „Nastava 

fizike u osnovnoškolskoj knjižnici – osmi razred, Informacijska 

pismenost – STEM područje;    Ana Sudarević, Kristina Čunović i 

Gordana Šutej održale su izlaganje „Javno zagovaranje  školskih 

knjižnica u Karlovačkoj županiji; Gordana Šutej održala je radionicu 

„Istraživačko učenje: glavno jelo, a ne desert“. 

http://www.husk.hr/izvjesce-sa-strucnoga-skupa-susret-znanja-na-susretistu-rijeka-uloga-skolske-knjiznice-u-potpori-prirodoslovnom-podrucju-znanja/


 

 

 Prisustvovanje na stručnom skupu Hrvatskog čitateljskog društva 

Digitalna pismenost u Zgrebu, 8.9.2017. 

 Prisustvovanje okruglom stolu Školska knjižnica: pogled unatrag – korak 

unaprijed u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva u Virovitici, 

7.10. 2017.  

 Sudjelovanje na 17. okruglom stolu za slobodan pristup informacijama s 

izlaganjem „Školske knjižnice i javno zagovaranje : pozitivan primjer iz 

Karlovačke županije“ (Sudarević, Čunović, Šutej), 8. 12.2017. u Zagrebu 

 

 PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA 

        Kolegica Ana Sudarević nagrađena je godišnjom nagradom „Višnja 

Šeta“ za značajna ostvarenja u školskom knjižničarstvu i za predani, 

inovativni rad i promicanja ciljeva Udruge (Trogir, 8. travnja 2017.) 

 Priprema  Okruglog stola: Dobro opremljena školska knjižnica – 

mjesto izvrsnosti 

 Projekt: Međuškolski kviz  

 Uključivanje u projekte Čitanjem do zvijezda, Čitamo mi, u obitelji 

svi, Natjecanje u čitanju naglas, Nacionalni kviz za poticanje čitanja, 

kampanju I ja želim čitati i dr. 

 

IV. SURADNJA S ŽUPANIJSKIM STRUČNIM VIJEĆEM I MATIČNOM SLUŽBOM 

 Redovita komunikacija, brojni sastanci, međusobna podrška i 

pomoć 

 

Duga Resa, 30. siječnja 2018. g. 

  

Predsjednica Podružnice: 

Gordana Šutej                                                                                          


