
 
 

 

 

Izvješće o radu 

travanj 2018. − travanj 2019. 

 

Organizirani stručni skupovi  

 državni stručni skup Sva lica školskih knjižnica, povodom 

Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica, Supetar, listopad 2018. 

 okrugli stol Citiranje u copy/paste okruženju, Zagreb, Interliber, 

studeni 2018. 

Organizirani projekti promocije čitanja  

 Stvarajmo e-kreativno! – nacionalni natječaj za radove ostvarene 
kreativnom uporabom web 2.0 alata podružnice Osječko-baranjske 
i Vukovarsko-srijemske županije, listopad 2018. – travanj 2019. 

 

 Kanižajada Limačijada – nacionalni literarni natječaj, veljača – 
travanj 2019.  

 

 Knjižna booka, svečanost knjige i čitanja povodom 

Međunarodnoga dana dječje knjige, NSK, Zagreb, travanj 2019. 

 Noć knjige – partnerstvo u manifestaciji, veljača – travanj 2019. 

Stručni rad 

 angažman na zaštiti statusa i prostora školskih knjižnica, suradnja 

s matičnim službama i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u 

Zagrebu, siječanj – ožujak 2018. (Knjižnica Osnovne škole Ivan 

Mažuranić, Sibinj)  



 
 

 

 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 2018. 

 inicijativa za promjene u Prijedlogu zakona o knjižnicama – 

stručna savjetovanja, radni sastanci, dopisi Ministarstvu kulture, 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja i  Vladi RH, svibanj – prosinac 

2018. 

Međunarodna suradnja 
 

 intenzivna suradnja s Međunarodnom udrugom školskih 

knjižničara (IASL-om) vezano uz organizaciju Svjetskog kongresa 

školskih knjižničara (newsletter, forumi, dopisi…) 

 intenzivirana suradnja s Međunarodnom federacijom knjižničnih 

udruga i ustanova (IFLA-om) – (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 47. Međunarodnome kongresu školskih knjižničara, Istanbul, 

Turska, svibanj 2018.  

 održavanje kontakata sa školskim knjižničarima iz cijeloga svijeta 

Suradnja sa srodnim udrugama i ustanovama 

 intenzivna suradnja s Hrvatskom zajednicom nakladnika i knjižara 

pri organiziranju natječaja Noći knjige, veljača – travanj 2018. 

 intenzivna suradnja s Hrvatskom zajednicom nakladnika i knjižara 

pri organiziranju Mediteranskog festivala knjige, svibanj 2018. 

 intenzivna suradnja s Hrvatskim knjižničarskim društvom pri 

angažmanu na izmjenama spornih odredbi u Prijedlogu zakona o 

knjižnicama, svibanj – prosinac 2018. 



 
 

 

 intenzivna suradnja s Hrvatskom zajednicom nakladnika i knjižara 

pri organiziranju natječaja Knjigodar, rujan – studeni 2018. 

 intenzivna suradnja sa Zagrebačkim velesajmom pri organiziranju 

natječaja Knjigodar, rujan – studeni 2018. 

Suradnja s nadležnim državnim ustanovama  

 suradnja s Ministarstvom kulture  

 intenzivirani kontakti zbog izmjena spornih odredbi u Prijedlogu 

zakona o knjižnicama, svibanj – studeni 2018.  

 intenzivirani kontakti zbog suradnje pri organizaciji 48. 

Međunarodnoga kongresa školskih knjižničara u Dubrovniku, 

sastanak s ministricom Ninom Obuljen Koržinek i stručnim 

timom, 7. studenoga 2018. 

 suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 

 intenzivirani kontakti zbog izmjena spornih odredbi u Prijedlogu 

zakona o knjižnicama, svibanj – studeni 2018.  

 intenzivirani kontakti zbog suradnje pri organizaciji 48. 

Međunarodnoga kongresa školskih knjižničara u Dubrovniku, 

sastanak s pomoćnicom ministrice Ivanom Franić i stručnim 

timom, 25. siječnja 2019. 

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 

 
 
 



 
 

 

Podrška radu podružnica i njihovim aktivnostima 

Nakon osnivanja podružnica u svim županijama, intenziviran je 

njihov rad i povećan broj samostalnih aktivnosti.  

Aktivnosti podružnica u 2018. godini: 

 Stvarajmo e-kreativno! – nacionalni natječaj za radove ostvarene 
kreativnom uporabom web 2.0 alata podružnice Osječko-baranjske 
i Vukovarsko-srijemske županije, listopad 2018. – travanj 2019. 

 Citiranje u copy/paste okruženju – okrugli stol na Interliberu u 
organizaciji Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije, studeni 2018. 

 Knjižna booka, povodom Međunarodnoga dana dječje knjige, u 
organizaciji Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije, Zagreb, travanj 2019. 

Potpora članovima 

Potpora članovima iskazana je prvenstveno 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 i 

sl.), ali i potporom pri odlasku na stručne skupove.  

Promocija Udruge 

 održavanje mrežnih stranica Udruge  

 redovito slanje newslettera (biltena) Udruge 

 promocija na stručnim skupovima:  

 30. Proljetna škola školskih knjižničara i 16. Skupština Hrvatske 

udruge školskih knjižničara, Baška, travanj, 2018. 

 sudjelovanje na 47. Međunarodnome kongresu školskih 

knjižničara, Istanbul, Turska, svibanj 2018. 



 
 

 

 državni stručni skup Sva lica školskih knjižnica, povodom 

Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica, Supetar, listopad 

2018. 

 okrugli stol Citiranje u copy/paste okruženju, Interliber, Zagreb, 

studeni 2018. 

 predstavljanje u medijima svečanosti Knjižna booka povodom 

Međunarodnoga dana dječje knjige, travanj 2019. 

 promocija školskog knjižničarstva kroz partnerstvo u 
manifestaciji Noć knjige 2019., veljača – travanj 2019. 

 
 

Izvješće sastavila:  

Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 

 

U Zagrebu 7. travnja 2019. 


