
 

 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

 

Izvješće o radu 

travanj 2013. − travanj 2014. godine 

 

Unapređenje rada 

 S ciljem unapređenja rada i poštivanja zakonske regulative izrađen je i 

usvojen novi Statut Udruge, u skladu s njime izrađeni su i usvojeni 

pravilnici koje propisuje, kao i neki od pravilnika stručnih povjerenstva 

čiji je cilj poboljšanje rada Udruge: 

 Pravilnik o radu Upravnoga odbora 

 Pravilnik o financijskom poslovanju 

 Pravilnik o nakladničkoj djelatnosti 

 Pravilnik o dodjeli Nagrade „Višnja Šeta“. 

 

Podrška radu podružnica i njihove aktivnosti  

 Sve županije imaju svoje podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara, odn. u ovom su razdoblju osnovane podružnice u onim 

županijama koje je do sada nisu imale: 

 Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Zadarske 

županije, osnovana 29. kolovoza 2013.  

 Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Istarske  

županije, osnovana 27. rujna 2013.  

 



 

 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

 Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Bjelovarsko-

bilogorske županije, osnovana 5. studenoga 2013.   

 Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke 

županije, osnovana 8. studenoga 2013.  

 Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Šibensko-

kninske županije, osnovana 30. ožujka 2014. 

 

Aktivnosti podružnica: 

S razlogom možemo reći da su tijekom 2013. godine podružnice počele 

djelovati u skladu s ciljevima i razlozima zbog kojih i postoje, tj. da 

omoguće strukovnu potporu školskim knjižničarima u sredinama u kojima 

djeluju.  

Utemeljena je online baza podataka za sve podružnice u kojoj su na 

jednom mjestu okupljeni svi podatci i dokumenti bitni za njihov rad 

(http://www.husk.hr/podruznice/). 

Osim razvijene tehničke potpore, iza intenziviranja i usustavljivanja rada 

podružnica stoji i stalan rad i praćenje dopredsjednice Udruge zadužene 

za brigu o podružnicama, Gabrijele Blekić i tajnice Udruge, Monike 

Meštrović, koja brine o članstvu i koja je bila zadužena za prikupljanje i 

ažuriranje baze svih škola u Hrvatskoj.  

Rezultat je tu: rad podružnica je sada vidljiviji i upravni odbori podružnica 

to koriste organiziranjem većeg broja aktivnosti i ažurnim objavljivanjem 

izvješća.  

Istaknute aktivnosti podružnica u 2013. godini: 

 U dobrome društvu, stručni skup u organizaciji Podružnice 

Hrvatske udruge školskih knjižničara Međimurske i Varaždinske 

županije, lipanj 2013. 

http://www.husk.hr/podruznice/


 

 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

 Knjižnice očima knjižničarke, izložba fotografija knjižničarke Ivane 

Hengl u organizaciji Podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara Osječko-baranjske županije, listopad 2013. 

 Od djetinjstva ja ne bjeh kao drugi, likovni, literarni i  fotografski 

natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola u organizaciji 

Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Brodsko-posavske 

županije, listopad 2013. 

 Prezi – novi prezentacijski alat za vizualiziranje informacija, 

radionica za knjižničare i stručne suradnike u organizaciji 

Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Virovitičko-            

-podravske županije, studeni 2013. 

 Facebook u knjižnici, knjižnice na Facebooku, okrugli stol na 

Interliberu u organizaciji Podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara osnovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije i 

Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara srednjih škola 

Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije 

 namjenska sredstva za nabavu knjižnične građe knjižnicama 

osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije, inicijativa 

Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Splitsko-                 

-dalmatinske županije, listopad 2013. 

 

Potpora članovima 
 

 Potpora članovima iskazana je prvenstveno u pružanju potrebnih 

informacija vezanim uz probleme rada u školskim knjižnicama (uvjeti 

za zasnivanje radnog odnosa, poštivanje Standarda o školskim 

knjižnicama, zaduženja stručnog suradnika knjižničara i sl.).  

  



 

 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

 

Stručni skupovi  

 stručni skup Znanje koje gradi mostove – jedan prilog 

međusobnoj toleranciji i razumijevanju, listopad 2013.  

 okrugli stol Facebook u knjižnici, knjižnice na Facebooku, 

Interliber, studeni 2013. 

 

Stručni rad 

 nastavak rada na novome Standardu za školske knjižnice 

 sudjelovanje u izradi nove Strategije knjižničarstva Hrvatske do 

2020. godine 

 

Suradnja sa srodnim udrugama i ustanovama 

 suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje pri organizaciji 

Skupštine HUŠK-a  

 suradnja s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Hrvatskim 

zavodom za knjižničarstvo pri NSK i Hrvatskom mrežom školskih 

knjižničara pri izradi novog Standarda za školske knjižnice 

 suradnja s Ministarstvom kulture i Hrvatskim knjižničnim vijećem 

u radu na novoj Strategiji knjižničarstva Hrvatske do 2020. godine 

 suradnja s Hrvatskom mrežom školskih knjižničara na projektu 

Tulum s(l)ova 

  



 

 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

 

Suradnja s fakultetima i sveučilištima 

 intenzivirana suradnja sa sveučilištima u Zagrebu, Osijeku i Zadru  

 neki od školskih knjižničara uz redovito stručno usavršavanje 

nastavili su i svoje formalno obrazovanje i stekli titule magistara i 

doktora znanosti 

 

 suradnja s fakultetima nastavljena je i pružanjem usluga 

studentske prakse čime se razmjenjuju praktične i teoretske 

spoznaje iz područja školskog knjižničarstva 

 

Međunarodna suradnja 

 suradnja s Društvom školskih knjižničara Slovenije: 

 sudjelovanje na stručnom skupu Društva školskih knjižničara 

Slovenije, ožujak 2013. 

 sudjelovanje predsjednice Društva školskih knjižničara Slovenije, 

Nataše Kuštrin Tušek na stručnom skupu Znanje koje gradi 

mostove u Vukovaru, listopad 2013. 

 suradnja s Društvom školskih bibliotekara Srbije: 

 sudjelovanje na Skupštini Društva školskih bibliotekara Srbije, 

travanj 2013. 

 sudjelovanje predstavnica Društva školskih bibliotekara Srbije 

na stručnom skupu Znanje koje gradi mostove u Vukovaru, 

listopad 2013. 



 

 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

 uspostavljanje kontakata sa školskim knjižničarima Bosne i 

Hercegovine, srpanj − listopad 2013.  

 suradnja i kontakti sa Svjetskom udrugom školskih knjižničara (IASL) 

Promocija Udruge 
 

 izrada novih mrežnih stranica Udruge  

 redovito slanje newslettera (biltena) Udruge 

 promocija na stručnim skupovima:  

 25. Proljetna škola školskih knjižničara i 11. Skupština 

Hrvatske udruge školskih knjižničara u Vodicama 

  Znanje koje gradi mostove: jedan prilog međusobnoj 

tolerenaciji i razumijevanju u Vukovaru 

 okrugli stol Facebook u knjižnici, knjižnice na Facebooku 

 promocija na sajmovima knjiga:  

 Interliber, Zagreb, 2013. 

 San(j)am knjige, Pula, 2013. 

 

 

 

Predsjednica:  

Vanja Jurilj 

 

Usvojeno na sjednici Skupštine 8. travnja 2014. godine 


