
 

  

POZIV NA 3. ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE 
ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA VIROVITIČKO-

PODRAVSKE ŽUPANIJE 

koje će se održati 26. travnja 2016. godine u Općinskoj vijećnici u 

Čačincima, Trg kardinala Franje Kuharića 1, 33514 Čačinci 

okupljanje sudionika od 8.30 do 9 sati / trajanje skupa: 5 sati 

KLASA: 602-01/16-01/25 

URBROJ: 2189-33-10/1-16-1  

 

 

VODITELJ ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA 
Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar 

 
Gimnazija Petra Preradovića 
Trg bana Josipa Jelačića 16, 33000 Virovitica 
josip.strija@knjiznicari.hr  

 

 
VODITELJICA MATIČNE SLUŽBE 
Silvija Perić, prof. i dipl. knjižničarka 

 
Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica 
Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica 
silvija@knjiznicavirovitica.hr 
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POZIV NA 3. ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE 

ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA VIROVITIČKO-

PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 

1.  Uvodni dio  

 

1.1. Obavijesti o radu Županijskoga vijeća školskih knjižničara 

Virovitičko-podravske županije, Josip Strija, prof. i dipl. knjiž. 

 

1.2. Obavijesti iz Matične službe, Silvija Perić, prof. i dipl. knjiž. 

 

1.3. Izvješće s 28. Proljetne škole školskih knjižničara, Melita Schmitz, 

prof. dipl. bibl. mentor i Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjiž. 

 

1.4. Čitateljski klubovi - osvrt na CSSU radionicu Čitateljski klubovi: 

povijest, osnivanje, organizacija i provođenje, Silvija Perić, prof. i dipl. 

knjiž, 10 min 

 

Opis aktivnosti 

Kratkim izlaganjem predstavit će se radionica CSSU-a, održana u Koprivnici.  

 

Cilj aktivnosti 

Upoznati školske knjižničare s čitateljskim klubovima i mogućnošću njihovog 

provođenja u školskim knjižnicama.  

 

 

2. Stručna izlaganja (I) i radionice (R) 

 

2.1. Razvoj tolerancije i svijesti o ljudskim pravima kroz položaj i ulogu 

žene u različitim dijelovima svijeta (I), Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjiž., 45 

min. 

Opis aktivnosti 

PowerPoint prezentacija sa fotografijama žena svijeta i podacima o načinu 

života, ulozi i pravima žena u različitim dijelovima svijeta. Obuhvaća korelaciju 

područja građanskog odgoja, zemljopisa, etnologije i ljudskih prava. 

 

Cilj aktivnosti 

Prijedlog kako u školskoj knjižnici obilježiti Međunarodni dan žena i učenike 

senzibilizirati za kulturnu različitost i važnost pitanja o položaju žena u svijetu, 

ljudskim pravima općenito.  

  

2.2. E-knjiga u Hrvatskoj ili kako trčati s utegom od 25 kilograma (R), 

Josip Strija, prof. i dipl. knjiž., 90 min. 

 

Opis aktivnosti 

Kroz radionicu će članovi ŽSV-a upoznati osnovne pojmove digitalnoga 

nakladništva i probleme i prednosti koje takav oblik knjige i izdavaštva donosi. 

 

DNEVNI RED 

 
1. Uvodni dio 

 
1.1. Obavijesti o radu 

Županijskoga vijeća 

školskih knjižničara 

Virovitičko-podravske 

županije, Josip Strija, prof. i 

dipl. knjiž. 

 

1.2. Obavijesti iz Matične 

službe, Silvija Perić, prof. i 

dipl. knjiž. 

 

1.3. Izvješće s 28. Proljetne 

škole školskih knjižničara, 

Melita Schmitz, prof. dipl. 

bibl. mentor, i Svjetlana 

Dupan, prof. i dipl. knjiž. 

 

1.4. Čitateljski klubovi - 

osvrt na CSSU radionicu 

Čitateljski klubovi: povijest, 

osnivanje, organizacija i 

provođenje, Silvija Perić, 

prof. i dipl. knjiž,0 min 

 
2. Stručna izlaganja (I) i 
radionice (R) 

 
2.1. Razvoj tolerancije i 
svijesti o ljudskim pravima 
kroz položaj i ulogu žene u 
različitim dijelovima svijeta 
(I), Svjetlana Dupan, prof. i 
dipl. knjiž. 
 
2.2. E-knjiga u Hrvatskoj ili 

kako trčati s utegom od 25 

kilograma (R), Josip Strija, 

prof. i dipl. knjiž. 

 
3. Primjeri dobre prakse 
(P) 

 
3.1. Predstavljanje 

školskog projekta "A, što je 

Matoš nego Hrvatska" (P), 

Marija Blažević, prof. i dipl. 

knjiž. 

 
3.2. Kako smo obilježili 
Međunarodni dan 
tolerancije (P), Marijana 
Pađen Jurišić, prof. i dipl. 
knjiž. 
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Cilj aktivnosti 

Upoznati osnove digitalnoga nakladništva te usporediti takav oblik nakladništva 

u svijetu i u Hrvatskoj.  

 

 

3. Primjeri dobre prakse (P) 

 

3.1. Predstavljanje školskog projekta "A, što je Matoš nego Hrvatska" (P), 

Marija Blažević, prof. i dipl. knjiž. 20 min. 

 

Opis aktivnosti 

Predstavit će se rezultati školskog projekta OŠ A.G.Matoša iz Čačinaca, koji se 

provodio uz suradnju AZOO. Moći će se vidjeti primjeri odnosno krajnji rezultati 

timskog rada učenika i učitelja kroz većinu nastavnih predmeta, uz vodstvo 

stručnog suradnika knjižničara 

 

Cilj aktivnosti 

Pobuditi zanimanje stručnih suradnika knjižničara za organizacijom školskog 

projekta kroz koji bi promovirali ime svoje škole i sl. iz čega proizlazi kvalitetno 

poboljšavanje međuljudskih odnosa (učitelj-knjižničar, knjižničar-učenik, 

ravnatelj-knjižničar, knjižničar-administrativno osoblje, knjižničar-roditelj). 

 

3.2. Kako smo obilježili Međunarodni dan tolerancije (P), Marijana Pađen 

Jurišić, prof. i dipl. knjiž. 10 min. 

 

Opis aktivnosti 

Prikaz mini istraživačkog projekta učenika naše škole. 

 

Cilj aktivnosti 

-važnost tolerancije u svijetu i životu 

-prikaz muško ženskih odnosa kroz povijest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene 

 kako biste dobili potvrdu o sudjelovanju na Županijskom stručnom 

vijeću, potrebno je prijaviti se na skup na adresi www.ettaedu.eu do 25. 

travnja 2016. godine; naknadne prijave neće biti moguće! 

 

 potvrdu o sudjelovanju na ŽSV-u dobit će sudionici ŽSV-a 

koji budu sudjelovali u cijelom programu 

DNEVNI RED 

 
1. Uvodni dio 

 
1.1. Obavijesti o radu 

Županijskoga vijeća 

školskih knjižničara 

Virovitičko-podravske 

županije, Josip Strija, prof. i 

dipl. knjiž. 

 

1.2. Obavijesti iz Matične 

službe, Silvija Perić, prof. i 

dipl. knjiž. 

 

1.3. Izvješće s 28. Proljetne 

škole školskih knjižničara, 

Melita Schmitz, prof. dipl. 

bibl. mentor, i Svjetlana 

Dupan, prof. i dipl. knjiž. 

 

1.4. Čitateljski klubovi - 

osvrt na CSSU radionicu 

Čitateljski klubovi: povijest, 

osnivanje, organizacija i 

provođenje, Silvija Perić, 

prof. i dipl. knjiž,0 min 

 
2. Stručna izlaganja (I) i 
radionice (R) 

 
2.1. Razvoj tolerancije i 
svijesti o ljudskim pravima 
kroz položaj i ulogu žene u 
različitim dijelovima svijeta 
(I), Svjetlana Dupan, prof. i 
dipl. knjiž. 
 
2.2. E-knjiga u Hrvatskoj ili 

kako trčati s utegom od 25 

kilograma (R), Josip Strija, 

prof. i dipl. knjiž. 

 
3. Primjeri dobre prakse 
(P) 

 
3.1. Predstavljanje 

školskog projekta "A, što je 

Matoš nego Hrvatska" (P), 

Marija Blažević, prof. i dipl. 

knjiž. 

 
3.2. Kako smo obilježili 
Međunarodni dan 
tolerancije (P), Marijana 
Pađen Jurišić, prof. i dipl. 
knjiž. 
 


