
 

STRATEŠKI PLAN ZA 2015. i 2016. GODINU 

 

Strateški plan rada za 2015./2016. godinu 

 

 

I. BOLJI POLOŽAJ  UDRUGE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM 

STRUČNOM OKRUŽENJU 

- jačanje suradnje sa srodnim udrugama i institucijama na području 

Hrvatske 

- jačanje suradnje sa srodnim udrugama i institucijama u 

međunarodnome okruženju; sudjelovanje na međunarodnoj 

konferenciji i skupštini IASL-e; sudjelovanje na konferenciji IFLA-e 

 

II. POTICANJE ČLANOVA I PODRUŽNICA NA AKTIVNIJI RAD 

- izrada programa za potporu aktivnosti podružnica 

- savjetodavna, stručna, organizacijska i financijska potpora radu 

podružnica 

 

III. USTROJAVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA,  

DONOŠENJE PLANA I POČETAK RADA  

1. Povjerenstvo za izdavaštvo 

2. Povjerenstvo za stručno usavršavanje  

3. Povjerenstvo za školske programe i studijsko-istraživački rad 

4. Povjerenstvo za promidžbu i materijalne uvjete za izvođenje programa 

5. Povjerenstvo za područje primjene zakona i pravilnika 

 

 



 

STRATEŠKI PLAN ZA 2015. i 2016. GODINU 

IV. ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA 

- Organizacija samostalnih stručnih skupova i centralne proslave 

Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica 2015. i 2016. godine 

- Nastavak predstavljanja na okruglom stolu na Interliberu  

 

V. IZDAVAČKA DJELATNOST 

- objavljivanje on-line Vodiča kroz školske knjižnice Hrvatske 

- objavljivanje zbornika radova sa samostalnih stručnih skupova  

- održavanje i osuvremenjivanje mrežnih stranica i stranica društvene mreže 

- objavljivanje biltena (newsletter) 

 

VI. POKRETANJE I PROVEDBA PROJEKATA 

- Osposobljavanje za izradu projekata (tečajevi, suradnja)  

- Izrada i provedba samostalnih projekata 

Knjižna booka – obilježavanje Međunarodnoga dana dječje knjige, 

travanj 2015. i 2016. godine 

Vodič kroz školske knjižnice Hrvatske 

- Izrada i provedba projekata u suradnji 

Knjiga – prva liga, suradnja s tvrtkom Pozitiva + i Školskom knjigom 

 

VII. SURADNJA SA SRODNIM UDRUGAMA I USTANOVAMA 

Hrvatsko knjižničarsko društvo 

 Suradnja s HKD-om na zadacima unapređenja i očuvanja digniteta struke;  

izrada novoga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u 

knjižničarskoj struci 
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Uspostava dijaloga o svim važnim pitanjima vezanim uz školsko 

knjižničarstvo, aktivna uloga u ostvarivanju  suradnje i kontinuirano 

sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnoga sustava, s 

naročitim naglaskom na područje knjižnično -informacijskoga 

obrazovanja. 

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

Dijalog o rješavanju pitanja stručnih ispita, tjedne norme i zaduženja, 

Pravilnika o napredovanju i problematike školskih knjižnica u Zakonu o 

knjižnicama.  

Ministarstvo kulture 

Uspostava dijaloga o svim važnim pitanjima vezanim uz školsko 

knjižničarstvo i dignitet knjižničarske struke općenito, aktivna uloga u 

ostvarivanju  suradnje i nastojanje da školski knjižničari imaju svoje 

predstavnike u Hrvatskom knjižničnom vijeću. 

IASL 

Nastavak jačanja suradnje s Međunarodnom udrugom školskih 

knjižničara (IASL), nastavak članstva, objava priloga na njihovim 

mrežnim stranicama. 

IFLA 

Aktivna suradnja kroz rad u sekciji za školske knjižnice. 

 
VIII. ZAGOVARANJE UDRUGE I ŠKOLSKIH KNJIŽNICA  

1. Redovita suradnja s podružnicama i članstvom, poticanje članstva na učlanjenje i 

aktivnost 

2. Organiziranje stručnih skupova i drugih aktivnosti koje promoviraju struku  

3. Suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu 

4. Objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima 

5. Održavanje suradnje s poslovnim partnerima i donatorima 
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6. Uspostava i održavanje kontakata s predstavnicima medija 

7. Redovito osuvremenjivanje i održavanje mrežnih stranica HUŠK-a  

8. Izrada i podjela prigodnih i promotivnih materijala 

Predsjednica: 

Vanja Jurilj  

 

 

U Zagrebu 10. travnja 2015.  


