
 

 

 

Podružnica HUŠK-a Zadarske županije 

 

Izvješće o radu u 2015. godini 

Prema donesenom Planu i programu rada Podružnice za 2015. g., ostvareno 
je sljedede: 

I. USTROJAVANJE PODRUŽNICE 

1. Tijekom 2014. godine održane su tri skupštine  Podružnice, jedna redovita 
i dvije izvanredne. 

Prva Izvanredna skupština (druga po redu od osnutka Podružnice) 
održana je  21. ožujka 2014. na ŽSV-u školskih knjižničara Zadarske 
županije održanom u Ogranku Arbanasi Gradske knjižnice Zadar zbog 
izbora dopredsjednika/dopredsjednice Podružnice kada je na to mjesto 
umjesto Melite Fuzul (SŠ Obrovac) jednoglasno izabrana Jelka Vigato, 
prof. i šk. knjižničarka u Obrtničkoj školi Gojka Matuline.  

Upravni odbor Podružnice: Ivana Perid (predsjednica), Jelka Vigato 
(dopredsjednica), Marijana Jurjevid (tajnica). 

Druga Izvanredna skupština (treda skupština od osnutka Podružnice) 
održana je 14. svibnja 2014. godine u Gradskoj knjižnici Zadar nakon 
odluke upravnih odbora HUŠK-a (Sjednica upravnih odbora, 7. travnja 
2015., Pula, hotel Histria,) da se samostalni stručni skup Udruge pod 
nazivom Sine qua non školskoga knjižničarstva organizira i održi u 
listopadu u Zadru. Na izvanrednoj su sjednici izabrani  zadarski članovi 
Organizacijskoga odbora državnoga stručnog skupa (Jelka Vigato, Hajdi 
Škarica, Majda Švorinid Hrboka, Elvira Katid, Mišela Nežid, Jelena Gnjidid, 
Marijana Jurjevid, Ivana Perid) uz predsjednicu Udruge Vanju Jurilj, 
Vedrana Škaricu i tajnicu Moniku Meštrovid. 

Redovita godišnja Skupština Podružnice održana je 5. rujna 2015. u OŠ 
Šime Budinida u Zadru.  

2. Tijekom godine održane su  dvije sjednice Upravnoga odbora Podružnice:  
prva u siječnju 2014. (plan i program rada, problemi  školskoga 
knjižničarstva Zadarske županije, suradnja s Matičnom službom na 
definiranju prednosti i nedostataka Crolista za ŠK) te druga 30. travnja 
2014. godine (definiranje dnevnoga reda izvanredne skupštine). 

3. Od svibnja do listopada 2014. održano je šest sjednica Organizacijskoga 
odbora samostalnoga stručnog skupa HUŠK-a čiji smo bili domadini na 



 

 

kojima su se planirale aktivnosti, podjela poslova te tijek priprema 
samostalnoga stručnog skupa. 

4. Podružnica Zadarske županije s 31. 12. 2014. broji 24 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 knjižičara). 

2. Aktivno sudjelovanje na županijskim stručnim vijedima školskih knjižničara 
osnovnih i srednjih škola Zadarske županije (izvješda sa Skupštine HUŠK-a, 
izvješde sa samostalnoga stručnog skupa Sine qua non…,obavijesti o  
aktivnostima i rezultatima rada Udruge i sl.). 

3. Proljetna škola školskih knjižničara, Pula, 2014. Pomod u organizaciji 
informacijskoga pulta HUŠK-a (Hajdi Škarica, Ivana Perid), sudjelovanje na 
godišnjoj, 12. skupštini HUŠK-a. 

III. SURADNJA S AZOO-om, SVEUČILIŠTEM, MATIČNOM SLUŽBOM, 
GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

1. Razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog 
knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja te izobrazba studenata 
(suradnja s Odjelom za informacijske znanosti; izvođenje seminarske 
nastave za studente preddiplomskoga studija, a u okviru kolegija 
Informacijske usluge u obrazovnim ustanovama, Informacijski sustavi u 
obrazovanju).  

2. Suradnja s Odjelom za informacijske znanosti pri organizaciji stručnog 
skupa Sine qua non školskoga knjižničarstva. 

3. Pružanje usluga studentske prakse studentima Odjela za informacijske 
znanosti Sveučilišta u Zadru. 

4. Suradnja s Matičnom službom GKZD-a, Upravnim odjelom za odgoj i 
školstvo Grada Zadra te Upravnim odjelom za društvene djelatnosti 
Zadarske županije: uspostavljanje dijaloga s tijelima lokalne vlasti radi  
redovitijega financiranja školskih knjižnica u Zadarskoj županiji; sastanak s 
pročelnikom Josom Nekidem (Grad Zadar), sastanak sa županom Zadarske 
županije Stipom Zrilidem te pročelnikom Ivanom Šimunidem; podrška 
nastojanjima Matične službe pri predlaganju plana financiranja školskih 
knjižnica Zadarske županije gradskim i županijskim tijelima. 

 

III. PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA 

- Mrežna stranica HUŠK-a. 

- Suradnja s članovima i srodnim udrugama. 



 

 

- Aktiviranje članova na promicanje dostojanstva struke. Predlaganje 
članova za Nagradu „Višnja Šeta“ (Elvira Katid, ovogodišnja dobitnica 
Nagrade „Višnja Šeta“ za životno djelo). 

- Suradnja školskih knjižnica i Gradske knjižnice Zadar povodom 
manifestacije poticanja čitanja Zadar čita 2014. Kviz „Debela“ (OŠ 
Šime Budinida i OŠ Petra Preradovida). 

- Javno obilježavanje Mjeseca školskih knjižnica. 

 

Zadar,  31. ožujka 2015. g. 

Predsjednica Podružnice: 
Ivana Perić                           


