
 

 

Susret znanja na susretištu rijeka  

Uloga školske knjižnice u potpori prirodoslovnom 

području znanja 

 

Karlovac, 20. - 21. listopada 2017. 

Državni stručni skup namijenjen školskim knjižničarima RH  

Središnja proslava Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica 

 

 
Program Skupa 
 
Petak, 20. listopada 2017., Kongresna dvorana hotela Korana 
 
9:30 – 10:30   Prijava sudionika  

 

Otvorenje Skupa  
 

Himna: Danica Rob, članica Udruge slijepih grada Karlovca i 
čitateljskog kluba Bijela sova 
 

 
10:30 – 10:45Pozdravne riječi 
 

Gordana Šutej, predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara Karlovačke županije 

Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 
Predstavnik Karlovačke županije  
Predstavnik Grada Karlovca 

 
 
10:45 – 11:00   Prigodni program 

Vjera Odak (ob.): Splitski plesovi; Čardaš; Finska polka - Stjepan 

Magdić, harmonika,  učenik 5. razreda OŠ Barilović i 4. razreda 

Glazbene škole Karlovac  



 

 

 

Radni dio Skupa 
 
I. dio   
11:00 - 11:30 Značenje rezultata PISA istraživanja za podučavanje u području 

prirodoslovnih znanosti u obrazovnom sustavu Republike 

Hrvatske, dr. sc. Diana Garašić, dugogodišnja savjetnica u Agenciji 
za odgoj i obrazovanje i voditeljica GLOBE programa 

11:30 – 12:00 Utjecaj kritičkog mišljenja i znanosti na društvo, dr. sc. Saša Ceci, 
znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, voditelj 
popularno-znanstvene emisije Treći element na Hrvatskoj 
radioteleviziji   

12:00 –13:00 Okrugli stol o položaju prirodoslovnih znanosti u obrazovnom 

sustavu Republike Hrvatske; sudjeluju: dr. sc. Diana Garašić, 
dugogodišnja savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje i 

voditeljica GLOBE programa; dr. sc. Saša Ceci, znanstveni suradnik 
Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, voditelj popularno-znanstvene 

emisije Treći element na Hrvatskoj radioteleviziji; Slavenka 
Halačev, urednica udžbenika i stručne knjige u nakladničkoj kući 

Školska knjiga; Marijana Borić, znanstvena suradnica na Odsjeku 
za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Zavoda za povijest i 

filozofiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu; Ana 
Saulačić, viša savjetnica za školske knjižničare Agencije za odgoj i 

obrazovanje, Podružnica Split. Moderatorica okruglog stola: Vanja 
Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara, 
predsjednica Međunarodne udruge školskih knjižničara (IASL-a) za 
Europu 





13:00 - 14:30   Stanka - organizirani domjenak/ručak za sudionike   
 

 
II. dio  
 
14:30 – 15:00 Konstruktivistički pristup u podučavanju prirodoslovnih 

predmeta, Slavenka Halačev, urednica udžbenika i stručne knjige 
u nakladničkoj kući Školska knjiga 

15:00 – 15:30 Otvorena škola znanosti: informacijski izvori za učenje i 

poučavanje, doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Odjel za 
informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru 



 

 

15:30 – 16:00 Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu: Suradnja znanstvenika, 
knjižnica i institucija u popularizaciji znanosti kod djece i mladih, 

Marijana Borić, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest 
prirodnih i matematičkih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 

 

16:00 – 16:30 Stanka - osvježenje i odlazak u Slatkovodni akvarij Aquatica  
 

III. dio  
 

16:30 – 18:30 Obilazak akvarija, radionice (rad u grupama)  
18:30 – 19:30 Obilazak Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u Karlovcu uz 

stručno vodstvo (fakultatitvno) 
 
 

 

▪Večernji program  
 
20:30 – 22:30  Večera i promocija knjige kolegice Dijane Čupić u izdanju Alka 

scripta (restoran Pod starimi krovovi, Trgovačko-ugostiteljska 
škola  Karlovac) 

22:30    Druženje - tematska zabava u Papas baru, Karlovac 
 



 

 

 
 
Subota, 21. listopada 2017.  
 
Stručni izlet 
 
9.00 - 10:00  Šetnja Karlovcem uz stručno vodstvo 
 
10:00 - 11.00 Posjet školskoj knjižnici Ekonomsko-turističke škole Karlovac, 

voditeljica: knjižničarka Draženka Polović  
11:00 - 11:30 Odlazak u Ozalj 
11:30 – 12:00 Posjet Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca u Ozlju 
12.00 – 12.30 Posjet Maloj hidroelektrani Ozalj, poznatoj pod nazivom Munjara, 

jednoj od najstarijih i najljepših hidroelektrana  
12:30 – 13:00  Zavičajni muzej Ozalj smješten u Starom gradu Ozalj 

 
13:00 – 13:30 Odlazak na imanje Srce prirode u Ribniku 
13:30 – 16:30  Ručak i druženje  

 

17.00 Povratak u Karlovac 


