Sva lica školskih knjižnica
Supetar, 19.- 20. listopada 2018.
Državni stručni skup namijenjen školskim knjižničarima RH
Središnja proslava Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica

O Skupu
Osmi samostalni stručni skup, u organizaciji Hrvatske udruge školskih knjižničara, održat
će se 19. i 20. listopada 2018. u Supetru na Braču. Skup se održava povodom
obilježavanja Međunarodnoga mjeseca školskih knjižničara. Namijenjen je svim školskim
knjižničarima Republike Hrvatske i stručnjacima koji se bave školskim knjižničarstvom.

Prvi dan Skupa je predviđen za stručni dio programa: plenarna izlaganja, primjere dobre
prakse i okrugli stol. Održat će se u kongresnoj dvorani hotela Velaris u Supetru, gdje je
osiguran i smještaj. U kasnom popodnevnom dijelu prvoga dana Skupa, predvidjeli
smo uobičajeni posjet školskoj knjižnici prema izboru domaćina, a upoznat ćemo se i s
kulturnom baštinom grada Supetra. U večernjem dijelu programa održat će se i prva
dodjela nove nagrade Hrvatske udruge školskih knjižničara Poezija među profesijama.
Drugi dan Skupa predviđen je za dalje istraživanje neprocjenjive kulturne baštine otoka
Brača: posjetit ćemo Pustinju Blace i njenu knjižnicu, rijetko viđeni spomenik ljudskoj
ustrajnosti i pobjedi kulture i znanja nad svim nevoljama.

Program Skupa
Petak, 19. listopada 2018. - Hotel Velaris
10:00 – 11:00 Piće dobrodošlice i prijava sudionika

Otvorenje Skupa
Himna

11:00 – 11:30 Pozdravne riječi
Sanja Nejašmić, predsjednica Organizacijskog odbora Skupa
Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara
Predstavnik/ica Grada Supetra
Predstavnik/ica Splitsko-dalmatinske županije

Radni dio Skupa
I. dio
11:30 – 12:00 Sva lica školskih knjižnica, Vanja Jurilj, stručna suradnica
knjižničarka u OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb, predsjednica Hrvatske
udruge školskih knjižničara, predsjednica IASL-a za Europu i članica
IFLA-aine Sekcije za školske knjižnice
12:00 – 12:30 Nije riječ o knjižnici u školi, nego o školovanju u knjižnici, Ana
Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare, Agencija za
odgoj i obrazovanje, Zagreb
12:30 – 13:00 Javne politike u decentraliziranom okruženju, dr. sc. Nansi
Ivanišević, voditeljica Odjela za prosvjetu, kulturu, šport,
informiranje i tehničku kulturu odjela, Ured državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji
13:00 – 13:15 Komentari, pitanja

13:15 – 14:30 Stanka - organizirani ručak za sudionike – restoran Hotela Velaris

II. dio
14:30– 15:00 Školske knjižnice Splitsko-dalmatinske županije, Tomislav Staničić,
prof., Voditelj Matične službe za narodne i školske knjižnice u
Splitsko-dalmatinskoj županiji Gradska knjižnica Marka Marulića
Split
15:00 – 16:00 Okrugli stol: Školske knjižnice u decentraliziranom okruženju
Sudjeluju: Mate Omazić, Tomislav Đonlić, prof. Prva sušačka
hrvatska gimnazija u Rijeci i dr. sc. Nansi Ivanišević, voditeljica
Odjela za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu
odjela, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Okrugli stol moderira: Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge
školskih knjižničara
16:00 – 16:15 Stanka - osvježenje
16:15 – 16:45 Virtualna slika školskih knjižnica, mrežne stranice školskih knjižnica
kakve jesu i kakve bi trebale biti, Goranka Braim Vlahović, knjižničarka ,
OŠ Jurja Habdelića, Velika Gorica
16:45 –17:15 Doprinos školskih knjižnica zajednici: knjižnice osnovnih škola na
otocima Splilitsko-dalmatinske županije,
Sanja Nejašmić,
ravnateljica OŠ Postira, Postira
17:15 – 17:45 Oblici suradnje između školske i narodne knjižnice, Jadranka Jurić,
knjižničarka Gimnazije Tituša Brezovačkog, Zagreb

III. dio – Obilazak knjižnica u Supetru
18:15 – 19:00 Posjet školskoj knjižnici Srednje škole Brač, knjižničarka Anđelka
Miloš

19:00 – 20:00 Posjet gradskoj knjižnici u Supetru, ravnateljica knjižnice prof. Gita
Dragičević

Večernji program: Svečana dodjela nagrade Poezija među profesijama
20:30 – 23:00 Grill Garden
Svečana dodjela nagrade Poezija među profesijama, večera i klapska glazba

Subota, 20. listopada 2018.
Stručni izlet: Živa baština
9:00 Polazak autobusa u 9:00 sati ispred hotela Velaris
10:00 – 13:30 Pustinja Blaca, obilazak uz stručno vodstvo
Pustinja Blaca, slavna je glagoljaška pustinja, a kasnije i zvjezdarnica, nalazi se na
istočnom obronku doline na južnoj strani otoka Brača, između Bola i Milne.
Dolazak do Pustinje Blaca moguć je samo pješice, pješačenje u svakom smjeru traje
oko 45 minuta, tako da vam je za ovo stručno usavršavanje potrebna udobna obuća!
13:30 Polazak autobusa prema mjestu Dol
14:00 – 14:30 Obilazak Kaštila Gospodnetić - plemićka kuća, venecijanski dvorac,
jedinstveni primjer secesijskih interijera, kulturna baština u kojoj se i danas živi.
14.30 – 16:30 Organizirani ručak u konobi Dol – Kaštil Gospodnetić, Dol
Druženje uz domaća jela na baroknoj terasi s nezaboravnim pogledom.

17:00 Povratak u Supetar
17.00 – Trajekt za Split (Organizirani prijevoz za Zagreb)

