
 

 

 

 

Poštovani kolega, poštovana kolegice,  

 

pozivamo Vas na Stručni skup Čitanje i  odrastanje koji će se održati                                                   

u Rijeci 21. i 22. listopada 2016.  

                                        

Povodom obilježavanja Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica 2016. 
Hrvatska udruga školskih knjižničara organizira u Rijeci 21. i 22. listopada 
2016. šesti samostalni Stručni skup. Naziv Skupa je Čitanje i odrastanje i bavit 
će se  temom čitanja koja je povezana s odrastanjem, kako pojedinca tako i 
društva u cjelini. O temi Skupa govorit će ugledni predavači hrvatskih fakulteta,  
državnih ureda i neprofitnih ustanova.  

 

Pokrovitelji Skupa su: 

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija 

                                                                        

 

Skup je namijenjen školskim knjižničarima Republike Hrvatske i stručnjacima 

koji se bave školskim knjižničarstvom. Ima razinu državnoga skupa i svim 

sudionicima izdaju se potvrde o sudjelovanju.  



 

 

O organizatoru i o Skupu 

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

Udruga organizira svoje godišnje skupove svake godine u drugome gradu s 

ciljem pružanja potpore radu kolega sustručnjaka upravo u tome dijelu Lijepe 

Naše i obrađuje temu koja se aktualnošću i značajem nametne kao bitna za rad 

školskih knjižnica.  

 

S obzirom na materijalnu situaciju u  kojoj se nalaze škole i nemogućnost slanja 

djelatnika na državne skupove i višednevna stručna usavršavanja, naš Stručni 

skup organizirali smo tako da se u kratkome vremenu i uz najmanje troškove 

dobije zaista kvalitetan i informativan sadržaj, primjenjiv u svakodnevnome 

radu stručnih suradnika knjižničara. 

 

Ovim pismom pozivamo vas da svojim dolaskom pružite potporu Skupu i radu 

Hrvatske udruge školskih knjižničara. 

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

Hrvatske udruge školskih knjižničara : www.husk.hr. 

 

S poštovanjem, 

dr. sc. Korina Udina, predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara Primorsko-goranske županije 

Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 

 

 

 

 

Zagreb, Rijeka, 29. rujna 2016.  
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