
 
 

IZVJEŠĆE O RADU U 2021. GODINI 

 

Izvješće o radu u 2021. godini 

I. AKTIVNOSTI UDRUGE ZA PROMOCIJU ČITANJA i ŠKOLSKOGA 

KNJIŽNIČARSTVA 

Održane aktivnosti:  

 organizacija svečanosti Knjižna booka povodom Međunarodnoga dana 

dječje knjige održana 1. listopada 2021. 

 državni literarni natječaj Kanižajada Limačijada, siječanj – svibanj 2021.  

 suorganizacija manifestacije Noć knjige, travanj 2021. 

 državni literarni natječaj Ljekovita lektira, travanj 2021.  

II. ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA 

Održane aktivnosti:  

 organizacija 11. samostalnog stručnog skupa Hrvatske udruge školskih 

knjižničara Na dobrobit zajednici povodom Međunarodnoga mjeseca 

školskih knjižnica – 22. i 23. listopada, 2021. 

III. SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU 

Održane aktivnosti:  

 sudjelovanje na konferencijama IASL-a i IFLA-e  

IV. ORGANIZACIJA REDOVNE SKUPŠTINE, DODJELA NAGRADE VIŠNJA ŠETA 

I POEZIJA MEĐU PROFESIJAMA 

Održane aktivnosti:  

 organizacija 19. Skupštine, 22. i 23. listopada, 2021. 

 dodjela Nagrade Višnja Šeta, 22. i 23. listopada, 2021. 

 dodjela Nagrade Poezija među profesijama, 22. i 23. listopada, 2021. 

V. POTPORA PODRUŽNICAMA I AKTIVNOSTIMA PODRUŽNICA 

Održane aktivnosti:  

 Podružnice Osječko-baranjske i Vukovarsko- srijemske županije 
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Stvarajmo eKreativno!, državni natječaj za radove ostvarene 

kreativnom uporabom web 2.0 alata – povodom Međunarodnoga 

mjeseca školskih knjižnica, tijekom 2021. 

Webinar o važnosti utjecaja Udruge na rad školskih knjižničara, 9. ožujka 

2021. 

Planirane aktivnosti:  

 Podružnica Karlovačke županije – osnovne i srednje škole, sudjelovanje 
na okruglom stolu o zagovaranju školskih knjižnica, listopad 2021.  

 
VI. SURADNJA SA SRODNIM UDRUGAMA I USTANOVAMA 

Ostvarene aktivnosti:  

 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, suradnja na projektu 

Knjižna booka 

 Ministarstvo kulture i medija, uspostava dijaloga o svim važnim 

pitanjima vezanim uz školsko knjižničarstvo i dignitet knjižničarske 

struke općenito – rad u Hrvatskom knjižničnom vijeću 

 Hrvatsko knjižničarsko društvo, suradnja s HKD-om na zadacima 

unapređenja i očuvanja digniteta struke 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, pokušaj dijaloga o svim važnim 

pitanjima vezanim uz školsko knjižničarstvo, aktivna uloga u ostvarenju 

suradnje i kontinuirano sudjelovanje u osuvremenjivanju odgojno-

obrazovnoga sustava s naročitim naglaskom na područje knjižnično -

informacijskoga obrazovanja 

 Agencija za odgoj i obrazovanje, aktivno sudjelovanje na online 

stručnim skupovima u organizaciji AZOO-a i županijskih stručnih vijeća 

 Zajednica nakladnika i knjižara, Noć knjige 

Planirane aktivnosti:  

 Zagrebački Velesajam: okrugli stol na Interliberu i Knjigodar  

VII. MEĐUNARODNA SURADNJA  

Održane aktivnosti:  

 IASL, nastavak i intenziviranje suradnje s Međunarodnom udrugom 

školskih knjižničara, nastavak članstva, objava priloga na njihovim 

mrežnim stranicama  

 IFLA, nastavak izravne suradnje kroz rad u Sekciji za školske knjižnice, 

sudjelovanja na mrežnim sastancima i sjednicama.  
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VIII. BOLJE POZICIONIRANJE UDRUGE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM 

STRUČNOM OKRUŽENJU 

Ostvarene aktivnosti:  

Jačanje suradnje sa srodnim udrugama i institucijama na području Hrvatske:  

 Zajednica nakladnika i knjižara (Noć knjige, Mediteranski festival 

knjige) 

  Ministarstvo kulture i medija (Knjižna booka) 

  Gradski ured za kulturu Grada Zagreba (Knjižna booka) 

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (financiranje školskih knjižnica) 

 Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba (financiranje školskih 

knjižnica) 

  Matična služba Splitsko-dalmatinske županije (financiranje školskih 

knjižnica) 

IX. ZAGOVARANJE i PROMOCIJA UDRUGE I ŠKOLSKIH KNJIŽNICA  

Ostvarene aktivnosti:  

 redovita suradnja s podružnicama i članstvom, poticanje članstva na 

učlanjenje i aktivnost 

 organiziranje stručnih skupova i drugih aktivnosti koje predstavljaju  

struku  

 sudjelovanje predsjednice Udruge na online skupštinama podružnica 

 suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu 

 objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i na našim mrežnim 

stranicama 

 održavanje suradnje s poslovnim partnerima i donatorima 

 uspostava i održavanje kontakata s predstavnicima medija 

 redovito osuvremenjivanje i ažuriranje mrežnih stranica udruge  

 izrada i podjela prigodnih i promotivnih materijala 
 

Izvješće priredila: 

 

Goranka Braim Vlahović 

predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 

U Zagrebu 2. siječnja 2022.  


