Predmet:
Poziv na Stručni skup Kad si sretan i sunce za tobom žuri
21 . ̶ 22. listopada 2022. u Slavonskom Brodu
Državni stručni skup namijenjen školskim knjižničarima RH
Središnja proslava Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica

Poštovani ravnatelji / poštovane ravnateljice,
povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2022. Hrvatska udruga
školskih knjižničara organizira 21. i 22. listopada u Slavonskom Brodu svoj dvanaesti
samostalni stručni skup. Skup je namijenjen školskim knjižničarima Republike Hrvatske i
stručnjacima koji se bave školskim knjižničarstvom. Ima razinu državnoga skupa i svim
sudionicima izdaju se potvrde o sudjelovanju.

O Skupu
Za naziv našeg stručnog skupa odabrali smo citat Ivane Brlić-Mažuranić: Kad si sretan i

sunce za tobom žuri − o knjigama i čitanju u školskim knjižnicama. Pokušaj je to nastavka
učinjenog u Godini čitanja, promišljanja o načinima suradnje s učiteljima i našoj međusobnoj
suradnji, predstavljanju nekih drugačijih iskustava iz svijeta i predstavljanju novog natječaja
za školske knjižničare za najbolji projekt poticanja čitanja u školskoj knjižnici. Tema je to
primjenjiva u praksi, a opet dovoljno izazovna za teorijsko promišljanje.
Prvi dan Skupa predviđen je za stručni dio programa: plenarna izlaganja, primjere dobre
prakse i jubilarnu 20. Skupštinu Udruge, a u večernjem dijelu programa održat će se svečana
dodjela Nagrade Višnja Šeta i Poezija među profesijama. Drugi dan Skupa predviđen je za
stručni izlet i dalje istraživanje neprocjenjive kulturne baštine Slavonskoga Broda.

Zašto ovaj Skup i zašto ova molba?
Hrvatska udruga školskih knjižničara utemeljena je 2002. godine radi kvalitetnijega
promicanja školskoga knjižničarstva, bržega i kvalitetnijega protoka informacija,
promicanja profesionalnoga statusa školskih knjižničara te ostvarivanja drugih ciljeva i
zadaća u skladu s odgovarajućim zakonom, standardima i pravilnicima.
Udruga organizira svoje godišnje skupove svake godine u drugome gradu s ciljem pružanja
potpore radu kolega sustručnjaka upravo u tome dijelu Lijepe Naše i progovori o temi koja
se aktualnošću i značajem nametne kao bitna za rad školskih knjižnica.
S obzirom na materijalnu situaciju u školama i otežane uvjete slanja djelatnika na državne
skupove i višednevna stručna usavršavanja, naš Stručni skup organizirali smo tako da se u
kratkome vremenu i uz najmanje troškove dobije zaista kvalitetan i informativan sadržaj,
primjenjiv u svakodnevnome radu stručnih suradnika školskih knjižničara.
Ovim pismom pozivamo vas da pružite potporu Skupu i omogućite svojim školskim
knjižničarima da na njemu sudjeluju.
Više o Skupu, kao i samu prijavu, možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske udruge
školskih knjižničara.

S poštovanjem,

Goranka Braim Vlahović
predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara
Zagreb, Slavonski Brod, 20. rujna 2022.

