
 

 

Zapisnik e-sjednice Povjerenstva za dodjelu  

Nagrade Višnja Šeta 

u 2019. godini 
 

Nakon objavljivanja natječaja za državnu Nagradu Višnja Šeta na mrežnoj 

stranici Hrvatske udruge školskih knjižničara  www.husk.hr 18. siječnja 2019. 

godine, podružnice HUŠK-a, županijska vijeća i strukovne udruge predlagali su 

kandidate među istaknutim školskim knjižničarima do 21. veljače 2019. godine 

za dvije kategorije: godišnju nagradu i nagradu za životno djelo. 

 

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Višnja Šeta čine:  

1. dr. sc. Jasna Milički, OŠ Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica, 

predsjednica 

2. Danica Pelko, OŠ Donja Stubica, Toplička cesta 27, Donja Stubica, članica 

3. Boris Popinjač, Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb, Kombolova 2a, 

Zagreb, član 

4. Koraljka Mahulja Pejčić, OŠ Ivana Zajca, Rijeka, članica 

 

 

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade odlučivalo je prema zadanim kriterijima o 

predloženim kandidatima od 22. veljače do 3. ožujka 2018. godine.  

Za nagradu za životno djelo kao i za godišnju nagradu kandidirana su po tri 

člana, ukupno njih šest. 

 

Nagradom za životno djelo Višnja Šeta, za dugogodišnji predani rad u 

školskom knjižničarstvu i doprinos školskoj knjižničarskoj profesiji nagrađena 

je:  

Ivana Vladilo iz Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, 

Rijeka.  

Predlagatelji su Podružnica HUŠK-a Primorsko-goranske županije, Županijsko 

stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara Primorsko-goranske županije, 

prijedlog potpisuje Tatjana Krpan Mofardin, voditeljica ŽSV-a i Županijsko  
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stručno vijeće srednjoškolskih knjižničara Primorsko-goranske županije, 

prijedlog potpisuje Sandra Vidović, voditeljica ŽSV-a. Preporuke za 

nagrađivanje Ivane Vladilo poslali su: u ime Strojarske škole za industrijska i 

obrtnička zanimanja ravnatelj Gojko Miletić; u ime Knjižničarskog društva 

Rijeka predsjednica Korina Udina te u ime Hrvatske mreže školskih knjižničara 

predsjednik Josip Strija.  

 

Godišnjom nagradom Višnja Šeta nagrađena je: 

Zorka Renić iz Medicinske škole Bjelovar, Bjelovar.  

Predlagatelj je Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, a 

prijedlog potpisuje predsjednica Silvija Perić. Za godišnju nagradu predlažu ju: 

Županijska matična služba Narodne knjižnice Petar Preradović, prijedlog 

potpisuje voditelj Ilija Pejić te Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara 

Bjelovarsko-bilogorske županije, prijedlog potpisuje voditeljica Vijeća Mirjana 

Milinović. 

 

Zahvaljujemo ovogodišnjim kandidatima što profesiju školskog knjižničara čine 

prepoznatljivom svojim nesebičnim radom.  

Hvala Vam! 

 

 

Predsjednica  

Povjerenstva za dodjelu Nagrade Višnja Šeta 

dr.sc. Jasna Milički 

 


