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Predmet: Poziv na stručni skup Sine qua non školskoga 

knjižničarstva, 24. i 25. listopada 2014. u Zadru  

 

Poštovani ravnatelji/poštovane ravnateljice, 

povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2014. 
Hrvatska udruga školskih knjižničara svoj četvrti samostalni stručni skup 
organizira 24. i 25. listopada 2013. u Muzeju antičkog stakla u Zadru. Naziv 
skupa je Sine qua non školskoga knjižničarstva,  odabran je jer skup ima za 
cilj s obzirom da je cilj skupa dati smjernice za rad školskih knjižničara koje 
su istovremeno usklađene sa zahtjevima struke i potrebama suvremenog 
odgojno-obrazovnog procesa. 

Pokrovitelji Skupa su: 

 

i 

Grad Zadar i Zadarska županija 

                 



 

 

Ponosni smo što će na našem skupu predavači biti neki od najuglednijih 

svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti knjižničarstva! Predavači će nam 

biti: prof. dr. sc. Ross Todd, Rutgers, Univerzitet države New Jersey, SAD; 

prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Odjel informacijskih znanosti Sveučilišta u 

Zadru, Hrvatska; doc. dr. sc. Marijana Tomić , Odjel informacijskih znanosti 

Sveučilišta u Zadru, Hrvatska;  ...   

S obzirom na važnost školskih knjižnica u Nacionalnom okvirnom 

kurikulumu, kao i značaj koji pristup informacijama ima u cjelokupnom 

odgojno-obrazovnom procesu i pripremi za cjeloživotno učenje - i to značaj 

koji može samo rasti zbog ubrzavanja promjena u informacijskom okruženju 

- vjerujemo da ovaj skup može pružiti bitan i učinkovit doprinos 

postizanju navedenih ciljeva. 

Skup je namijenjen školskim knjižničarima Republike Hrvatske, i 

stručnjacima koji se bave školskim knjižničarstvom. Skup ima razinu 

državnog skupa i svim sudionicima se izdaju potvrde o sudjelovanju.  

 

Zašto ovaj Skup i zašto ova molba? 

Hrvatska udruga školskih knjižničara (www.husk.hr) utemeljena je 2002. 
godine radi kvalitetnijeg promicanja školskoga knjižničarstva, bržeg i 
kvalitetnijeg protoka informacija, promicanja profesionalnog statusa školskih 
knjižničara te ostvarivanja drugih ciljeva i zadaća u skladu sa odgovarajućim 
zakonom, standardima i pravilnicima.  

Udruga organizira svoje godišnje skupove svake godine u drugom gradu, s 

ciljem da pruži potporu radu kolega sustručnjaka upravo u tome dijelu 

Lijepe Naše i progovori o temi koja se aktualnošću i značajem nametne kao 

bitna za rad školskih knjižnica.  

 

S obzirom na materijalnu situaciju u školama i otežane uvjete slanja 

djelatnika na državne skupove i višednevna stručna usavršavanja, naš smo 

stručni skup koncipirali tako da se u minimalnom vremenu i uz najmanje 

troškove dobije zaista kvalitetan i informativan sadržaj, primjenjiv u 

svakodnevnom radu stručnih suradnika knjižničara. 

 

 

 

 

http://www.husk.hr/


 

 

 

Ovim pismom Vas pozivamo da pružite potporu Skupu omogućavanjem 

svojim školskim knjižničarima da na njemu sudjeluju.  

Više o Skupu, kao i samu prijavu, možete pronaći na našim mrežnim 

stranicama: www.husk.hr. 

 

 

S poštovanjem, 

Ivana Perić, predsjednica Zadarske podružnice 

Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 
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