
 
 

 

Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara 

Grada Zagreba i Zagrebačke županije, osnovne i 

srednje škole 

 

Izvješće o radu u 2019. godini 

 

Prema usvojenome Planu i programu rada Podružnice za 2019. godinu 

ostvareno je sljedeće:  

USTROJAVANJE PODRUŽNICE  

 Članovi  Podružnice aktivno su sudjelovali u aktivnostima Udruge. 

Ažurirani su popisi knjižničara zaposlenih u osnovnim i srednjim 

školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije kako bi ih se moglo 

informirati o aktivnostima Udruge i potaknuti na uključenje u rad 

Podružnice.  

 Održana je Skupština Podružnice 20. ožujka 2019. u knjižnici XV. 

gimnazije. 

 Održavana je redovita komunikacija među članovima Podružnice, 

članovima Upravnoga odbora Podružnice te članovima Upravnog 

odbora HUŠK-a.  

 Sazivani su i održani radni sastanci članica upravnoga odbora 

podružnica osnovnih i srednjih škola HUŠK-a na kojima se raspravljalo 

o aktivnostima u podružnicama HUŠK-a u  2019. godini (naglasak na 

organizaciju Svjetskog kongresa i izradi Prijedloga za standard školskih 

knjižnica). 

 Članovi Podružnice informiraju se o aktivnostima i radu Udruge na 

Informativnome utorku, preko  internetskih stranica HUŠK-a, FB 

stranicom HUŠK-a ili e-poštom. 



 
 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE  

 Članovi Podružnice redovito su se stručno usavršavali (praćenje 

informacija vezanih za knjižničarsku struku, primjeri dobre prakse, 

posebnosti školskoga knjižničarstva). 

 Članovi Podružnice sudjelovali su i na redovnoj godišnjoj skupštini koja 

je, iznimno, ali u skladu sa Statutom, održana elektroničkim putem.  

 

PROMICANJE UDRUGE I RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA  

 Organizacija i provedba 5. Knjižne booke 3. travnja 2019. u NSK 

 Organizacija i provedba natječaja Kanižajada Limačijada   

 Imenovanje naše članice i predsjednice HUŠK-a Vanje Jurilj u HKV, 

najviše stručno tijelo u knjižničnoj profesiji. 

 Organizacija i provedba 13. okruglog stola HUŠK-a na Interliberu s 

temom Odgojno-obrazovni rad stručnoga suradnika knjižničara.  

 organizacija i provedba natječaja Knjigodar tijekom Interlibera. 

 suorganizacija i provedba natječaja Koji si ti lik? povodom 

manifestacije Noći knjige 

 Sudjelovanje u pripremama organizaciji i provedbi Svjetskog kongresa 

školskih knjižničara u Dubrovniku, 21. – 25. listopada 2019. na kojem 

su, uz brojna izlaganja i radionice svjetskih i domaćih istaknutih 

knjižničara, svečano uručene Nagrada Višnja Šeta i Nagrada Poezija 

među profesijama. 

 

       Zagreb, 17. veljače 2020. 

     Predsjednica Podružnice: 

Bojana Beata Doko 


