
 

 

 

Podružnica HUŠK-a osnovnih škola  

Grada Zagreba i Zagrebačke županije 

 

PPllaann  ii  pprrooggrraamm  rraaddaa  zzaa  22001155..  ggooddiinnuu  

  

I. USTROJAVANJE PODRUŽNICE  

 promoviranje rada i aktivnosti Udruge i poticanje članova, ali i ostalih 
knjižničara, na uključivanje u Udrugu i na aktivno sudjelovanje u 
njezinome radu 

 organiziranje i sazivanje Skupštine Podružnice (najmanje jedanput 
tijekom godine)  

 sređivanje i utvrđivanje popisa članova Podružnice te poticanje na 
plaćanje članarina i evidencija uplaćenih članarina (provjeriti i utvrditi 
bazu postojećih i potencijalnih članova)  

 slanje cirkularnoga pisma školama s ciljem pružanja podrške HUŠK-u 
uključivanjem školskog knjižničara u Udrugu i redovitim uplaćivanjem 
njegove članarine  

 održavanje uspostavljene komunikacije među članovima Podružnice, 
članovima Upravnoga odbora Podružnice te članovima Upravnog 
odbora HUŠK-a  

 informiranje članova Podružnice o aktivnostima i radu Udruge na 
Informativnom utorku, županijskim stručnim vijećima i preko   
internetskih stranica HUŠK-a  

 pravovremeno i redovito informiranje članova Udruge i javnosti o 
radu tijela Udruge putem materijala u tiskanom ili elektroničkom 
obliku  

 pružanje praktične i savjetodavne pomoći članovima Podružnice. 

 

 

 



 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE  

 redovito stručno usavršavanje školskih knjižničara (praćenje 
informacija vezanih za knjižničarsku struku, primjeri dobre prakse, 
posebnosti školskoga knjižničarstva) 

 poticanje informatičkoga obrazovanja: organiziranje informatičkih 
radionica i tečajeva za pomoć i podršku u informatičkom okruženju 
(izrada mrežnih stranica, facebook za školske knjižničare ...)  

 organiziranje sastanaka za članove Podružnice sa stručnim temama 
(jedan do dva predavača uz raspravu) prema potrebi 

 podrška i aktivno sudjelovanje u organizaciji i radu županijskih 
stručnih vijeća, međužupanijskim i državnim skupovima 

 sudjelovanje u organizaciji godišnje Skupštine HUŠK-a  

 sudjelovanje na skupovima, seminarima, okruglim stolovima i 
predavanjima s temom školskoga knjižničarstva i knjižnica u 
organizaciji Udruge i drugih strukovnih organizacija i udruga. 

III. SURADNJA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA, 
GRADSKIM UREDOM ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT TE ŽUPANIJAMA  

 nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica (nastaviti 
suradnju u planiranju financiranja, rukovoditi se standardima struke, 
postići redovitost i pouzdanost financiranja i opremanja, ostvariti 
zakonska prava u nabavi knjižnične građe od strane MZOS-a i osnivača, 
usklađenost školskih knjižnica sa Standardom za školske knjižnice)  

 reagiranje na odluke MZOS-a vezane uz zaduženja školskih knjižničara 

 sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnoga sustava  

 rješavanje pitanja i problema vezanih za stručne ispite  

 uspostavljanje jasnih kriterija stručnoga napredovanja – dati prednost 
stručnom radu (preduvjet za jasnu predodžbu o kvalitetnom školskom 
knjižničaru).  

IV. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA  

 sudjelovanje u organizaciji projekta Knjižna booksa – festival knjige za 
djecu i mlade (Zrinjevac, 2. travnja 2015.) 

 sudjelovanje u eksperimentalnom projektu Knjiga 1. liga 

 sudjelovanje u oblikovanju mrežnih stranica HUŠK-a, predstavljanje 
školskih knjižnica naše podružnice 



 

 

 članstvo u IASL-u (prezentacija rada školskih knjižničara)  

 suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu  

 objavljivanje članaka u stručnim časopisima i javnim glasilima  

 sudjelovanje na skupštini HKD-a i regionalnih knjižničarskih društava  

 javno obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i 
prezentacija dobrih primjera iz prakse  

 aktivnosti Udruge na Interliberu  - organizacija okrugloga stola s 
temama iz područja školskoga knjižničarstva 

 suradnja s CARNetom u izradi novog CMS-a za škole i prijedlog Novih 
smjernica za izradu mrežnih stranica osnovnoškolskih knjižnica i  
njihova prezentacija  

 izrada promotivnog materijala.  

V. SURADNJA SA SVEUČILIŠTIMA, MATIČNOM SLUŽBOM KGZ-a i DRUGIM 
INSTITUCIJAMA KOJE SU VAŽNE ZA ŠKOLSKO KNJIŽNIČARSTVO  

 pružanje usluga studentske prakse  

 razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskoga 
knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja  

 promicanje aktivnosti kojima se školski knjižničari aktivno uključuju u 
rad na znanstveno-istraživačkim projektima  

 suradnja s Matičnom službom (tekuća pitanja, dogovori oko 
koncepcije stručnoga usavršavanja, prijedlozi za obnovu i opremanje 
školskih knjižnica)  

 suradnja s narodnim knjižnicama i ostvarivanje zajedničkih programa 

 uključiti se u javnu raspravu o Prijedlogu zakona o knjižnicama. 

 

Zagreb, ožujak 2015. godine 

 

Predsjednica Podružnice: 

Bojana Beata Doko  


