
 

 

 

Podružnica HUŠK-a Vukovarsko-srijemske županije 

IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE ZA  2017. godinu 

 

Upravni odbor Podružnice u sastavu: Marija Purgar (predsjednica), Anita 

Tufekčić (dopredsjednica), Martina Križak Saulić, (tajnica). 

 

Prema donesenom Planu i programu rada Podružnice, ostvareno je sljedeće: 

I. USTROJAVANJE PODRUŽNICE 

1.  Članovi Podružnice su redovno poticani na uključivanje u Udrugu i aktivno 

sudjelovanje u radu Podružnice.  

2. Stvorena je cjelokupna baze podataka članstva i izrađene su članske 

iskaznice. 

3. Podružnica HUŠK-a Vukovarsko-srijemske županije s 31.12 2017. broji 23 

člana. 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

1. Sudjelovanje na stručnim skupovima i seminarima za školske knjižničare (u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Matične službe i Centra za 

stalno stručno usavršavanje knjižničara 

2. XXIX. proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske u Trogiru od 6. 

do 8. travnja 2017.: 

- sudjelovanje u organizaciji info-pulta i Okruglog stola 

- sudjelovanje na godišnjoj skupštini HUŠK-a 

3. Sudjelovanje na županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima školskih 

knjižničara te podnošenje izvješća sa Skupštine HUŠK-a, izvješće sa 



 

 

samostalnoga stručnog skupa HUŠK-a, obavijesti o aktivnostima i 

rezultatima rada Udruge i dr. 

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

OBRAZOVANJE, KULTURU ISPORT 

1. Nabava knjižne građe i opremanje školskih knjižnica 

2. Sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog sustava 

3. Rješavanje problema iz područja školskoga knjižničarstva 

4. Utjecati na kriterije stručnoga napredovanja - dati prednost stručnom radu 

(preduvjet za poboljšanje predodžbe o školskom knjižničaru) 

 

IV. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA 

1. Aktivno sudjelovanje u ažuriranju mrežne stranice HUŠK-a vijestima iz 

Podružnice 

2. Suorganizacija 3. natječaja Stvarajmo eKreativno! u suradnji s Podružnicom 

Osječko-baranjske županije 

3. Suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu (HMŠK, 

HKD, KDSB). 

4. Aktiviranje članova na promicanje dostojanstva struke 

5. Objavljivanje članaka u stručnim časopisima i javnim glasilima 

 

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

1. Suradnja s Matičnom službom na poboljšanju uvjeta i provjeri stanja 

školskih knjižnica (stručno usavršavanje, prijedlozi za obnovu i 

opremanje školskih knjižnica i sl.) 

2. Pružanje usluga studentske prakse studentima Informatologije s 

Filozofskog fakulteta u Osijeku 



 

 

 

 

 Marija Purgar 

predsjednica Podružnice HUŠK-a Vukovarsko-srijemske županije 

 

Vukovar, 15. travnja 2018. 

 

  

 


