
 
 

 

Izvješće o radu u 2017. godini 

 

Izvješće o radu 

travanj 2017. − travanj 2018. 

 

Organizirani stručni skupovi  

 

 Državni stručni skup Susret znanja na susretištu rijeka, 

povodom Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica, Karlovac, 

listopad 2017. 

 okrugli stol Moć knjige: gospodarski i kulturni aspekti 

nakladničke i knjižnične djelatnosti, Interliber, Zagreb, studeni 

2017. 

 Dobro opremljena školska knjižnica – prostor izvrsnosti, okrugli 

stol, Karlovac, veljača 2018. 

 

Organizirani projekti promocije čitanja  

 okrugli stol Moć knjige: gospodarski i kulturni aspekti 

nakladničke i knjižnične djelatnosti, Interliber, Zagreb, studeni 

2017. 

 Knjižna booka, svečanost knjige i čitanja povodom 

Međunarodnoga dana dječje knjige, NSK, Zagreb, travanj 2017. 

 Međuškolski književni kviz, projekt poticanja čitanja lektire u 

obliku učeničkoga natjecanja u znanju pročitanoga u organizaciji 
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Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Bjelovarsko-

bilogorske županije, travanj 2017. 

 Stvarajmo eKreativno! - državni natječaj za radove ostvarene 
kreativnom uporabom web 2.0 alata podružnice Osječko-
baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, listopad 2017. - 
travanj 2018. 

 Kanižajada Limačijada, državni literarni natječaj, veljača -
travanj 2018.  

 Knjižna booka, svečanost knjige i čitanja povodom 

Međunarodnoga dana dječje knjige, NSK, Zagreb, ožujak 2018. 

 Partnerstvo u manifestaciji Noć knjige, veljača - travanj 2018. 
 

 

Stručni rad 

 rad u IFLA-inoj Sekciji za školske knjižnice  

 rad u IASL-u (Međunarodnoj udruzi školskih knjižničara) 

 Inicijativa za dobivanje i povećanje namjenskih sredstava od 

osnivača za nabavu knjižnične građe knjižnicama osnovnih i 

srednjih škola u suradnji s podružnicama Hrvatske udruge 

školskih knjižničara, siječanj - prosinac 2017. 

 Inicijativa za uvrštenje i povećanje namjenskih sredstava od 

Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu knjižnične 

građe knjižnicama osnovnih i srednjih škola Hrvatske - dopis 

MZO-u, travanj 2017. 

 Inicijativa za novi način izračuna namjenskih sredstava od 

strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i lokalne 

samouprave za nabavu knjižnične građe knjižnicama osnovnih i 

srednjih škola Hrvatske, Okrugli stol Sekcije za školske knjižnice 

Hrvatskog knjižničnoga društva, Virovitica, listopad 2017. 
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Suradnja sa srodnim strukovnim udrugama 
 

 Nastavak suradnje s Hrvatskom mrežom školskih knjižničara na 

projektu za poticanje čitanja Tulum slova, listopad - studeni 

2017. 

 Zajednička inicijativa za novi način izračuna namjenskih 

sredstava od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i 

lokalne samouprave za nabavu knjižnične građe knjižnicama 

osnovnih i srednjih škola Hrvatske, Okrugli stol Sekcije za 

školske knjižnice Hrvatskog knjižničnoga društva, Virovitica, 

listopad 2017. 

 

Međunarodna suradnja 
 

 intenzivna suradnja s Međunarodnom udrugom školskih 

knjižničara (IASL) - (newsletter, forumi, dopisi…) 

 intenzivirana  suradnja s Međunarodnom udrugom knjižničnih 

društava (IFLA) - (rad na donošenju novoga izdanja IFLA-inih 

smjernica za školske knjižnice, forumi, dopisi…) 

 sudjelovanje na stručnim skupovima međunarodnoga karaktera 

 sudjelovanje predsjednice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara na 46. Međunarodnome kongresu školskih 

knjižničara, Long Beach, SAD, kolovoz 2017.  

 održavanje kontakata sa školskim knjižničarima iz cijeloga 

svijeta 
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Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja  

 suradnja i potpora odlasku na Svjetski kongres školskih 

knjižničara u Long Beachu, SAD, lipanj – kolovoz, 2017. 

 

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

 članovi Hrvatske udruge školskih knjižničara aktivno sudjeluju 

kao izlagači na redovitim županijskim vijećima i državnom skupu 

Proljetna škola školskih knjižničara, Trogir, travanj 2017. 

 suorganizacija Proljetna škola školskih knjižničara, Trogir, 

travanj 2017. 

 suradnja na promociji inovativnog načina stručnog 

osposobljavanja neposrednim pokaznim oglednim satima 

informacijske pismenosti, Dubrovnik, Split, Zadar, Šibenik, 

studeni 2017. 

Suradnja s Matičnom službom za školske knjižnice 

 predstavnici Hrvatske udruge školskih knjižničara surađuju s 

Matičnom službom na državnoj, županijskoj i gradskoj razini i 

zajednički dogovaraju aktivnosti vezane uz poboljšanje uvjeta 

rada u školskim knjižnicama 

 kao najznačajnije aspekte te suradnje ističemo: 

 suradnja s Matičnom službom Grada Karlovca i Karlovačke 

županije pri izradi plana nabave knjižnične građe školskih 

knjižnica kojima njihova područja 

 suradnja s Matičnom službom Grada Karlovca i Karlovačke 

županije u organizaciji stručnoga skupa Susret znanja na 
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susretištu rijeka, povodom Međunarodnoga mjeseca 

školskih knjižnica, Karlovac, listopad 2017. 

 suradnja s Matičnom službom pri izradi prijedloga za 

financiranje školskih knjižnica, zajednička inicijativa s 

okruglog stola Sekcije za školske knjižnice pri HKD, Virovitica, 

listopad, 2017. 

 suradnja s Matičnom službom za školske knjižnice Zavoda za 

knjižničarstvo u NSK zbog smanjenja prostora Školske 

knjižnice Osnovne škole OŠ Ivan Mažuranić, Sibinj 

  suradnja s Matičnom službom za školske knjižnice Brodsko-

posavske županije zbog smanjenja prostora Školske 

knjižnice Osnovne škole OŠ Ivan Mažuranić, Sibinj 

 suradnja s Matičnom službom za školske knjižnice Grada 

Zagreba i Zagrebačke županije – organiziranje redovitog 

stručnog usavršavanja za školske knjižničare – Informativni 

utorak, Zagreb, listopad 2017. – travanj 2018. 

 suradnja s Matičnom službom za školske knjižnice Grada 

Zagreba i Zagrebačke županije pri izradi prijedloga za Školske 

knjižnice 21. stoljeća, ožujak – travanj 2018. 

 

Suradnja s fakultetima i sveučilištima 

 školski knjižničari ostvaruju redovito stručno usavršavanje u 

suradnji s fakultetima i sveučilištima, a neki su i nastavili svoje 

formalno obrazovanje i stekli titule magistra i doktora znanosti 

 suradnja s fakultetima nastavljena je i pružanjem usluga 

studentske prakse čime se razmjenjuju praktične i teoretske 

spoznaje iz područja školskoga knjižničarstva 
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Podrška radu podružnica i njihovim aktivnostima 

Nakon osnivanja podružnica u svim županijama, intenziviran je 

njihov rad i povećan broj samostalnih aktivnosti.  

Aktivnosti podružnica: 

 međuškolski književni kviz, projekt poticanja čitanja lektire u 

obliku učeničkoga natjecanja u znanju pročitanoga u organizaciji 

Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Bjelogorsko-

bilogorske županije, travanj 2017. 

 državni stručni skup Susret znanja na susretištu rijeka, 
povodom Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica, 
suorganizacija Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara 
Karlovačke županije, Karlovac, svibanj - listopad 2017. 
 

 inicijativa za dobivanje namjenskih sredstava za nabavu 

knjižnične građe knjižnicama osnovnih škola Grada Zagreba, 

inicijativa u suradnji s Podružnicom Hrvatske udruge školskih 

knjižničara osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke 

županije, listopad 2017. 

 okrugli stol Moć knjige: gospodarski i kulturni aspekti 

nakladničke i knjižnične djelatnosti, Interliber, Zagreb, u 

organizaciji Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara 

Grada Zagreba i Zagrebačke županije, studeni 2017. 

 Dobro opremljena školska knjižnica – prostor izvrsnosti, okrugli 

stol u organizaciji podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara Karlovačke županije, Karlovac, veljača 2018. 

 Stvarajmo eKreativno! - državni natječaj za radove ostvarene 
kreativnom uporabom web 2.0 alata podružnice Osječko-
baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, listopad 2017. -
travanj 2018. 
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 Kanižajada Limačijada, državni literarni natječaju u 
suorganizaciji Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara 
Grada Zagreba i Zagrebačke županije, veljača - travanj  2018. 

 Knjižna booka, svečanost knjige i čitanja povodom 

Međunarodnoga dana dječje knjige, u organizaciji Podružnice 

Hrvatske udruge školskih knjižničara Grada Zagreba i 

Zagrebačke županije, Zagreb, travanj 2018. 

 
 

Potpora članovima 

Potpora članovima iskazuje se u pružanju potrebnih informacija 

vezanih uz probleme rada u školskim knjižnicama (uvjeti za 

zasnivanje radnoga odnosa, poštivanje Standarda o školskim 

knjižnicama, zaduženja stručnoga suradnika knjižničara, 

pripremama za stručne ispite i napredovanja i sl.), ali i potporom 

pri odlasku na stručne skupove. 

Među aktivnostima potpore školskim knjižničarima i njihovim 

knjižnicama u proteklom razdoblju ističu se: 

 Knjigodar, akcija prikupljanja i darivanja knjiga školskoj knjižnici 

u potrebi, ostvaren u suradnji s Interliberom i Zajednicom 

nakladnika i knjižara pri Gospodarskoj komori Hrvatske, listopad 

- studeni 2018. 

 Potpora Školskoj knjižnici OŠ Ivan Mažuranić, Sibinj, siječanj -

ožujak 2018. 

 

Promocija Udruge 

 održavanje mrežnih stranica Udruge  

 redovito slanje newslettera (biltena) Udruge 
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 promocija na stručnim skupovima:  

 29. Proljetna škola školskih knjižničara i 15. Skupština 

Hrvatske udruge školskih knjižničara, Trogir, travanj 2017. 

 sudjelovanje na 46. Međunarodnome kongresu školskih 

knjižničara, Long Beach, SAD, kolovoz 2017. 

 državni stručni skup Susret znanja na susretištu rijeka, 
povodom Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica, 
Karlovac, svibanj - listopad 2017. 

 okrugli stol Moć knjige: gospodarski i kulturni aspekti 

nakladničke i knjižnične djelatnosti, Zagreb, Interliber, 

studeni 2017. 

 promocija na organiziranim događanjima:  

 predstavljanje u medijima Nagradnoga natječaja Kanižajada 

Limačijada, veljača - travanj 2018. 

 predstavljanje u medijima svečanosti Knjižna booka 

povodom Međunarodnoga dana dječje knjige, ožujak -

travanj 2018. 

 promocija školskog knjižničarstva kroz Partnerstvo u 
manifestaciji Noć knjige 2018., veljača - travanj 2018. 
 

 
 

Izvješće sastavila:  

Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 

 

 

U Zagrebu 11. travnja 2018. godine 


