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IZVJEŠĆE S 1. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 
održanog u petak, 26. listopada 2012. godine  

u Osnovnoj školi Voćin, Trg Gospe Voćinske 2, Voćin 
 
 
 

VODITELJI: 
 
Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica i Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar 
 
VODITELJICA MATIČNE SLUŽBE: 
 
Silvija Perić, dipl. knjižničarka 
 
PROGRAM: 
 
8,30 – 9,00 Okupljanje sudionika 
9,00 – 9,30  Pozdravi domaćina (ravnatelj, školska knjižničarka Ljerka Medved) 
9,30 – 12,00 Radni dio skupa 
  
DNEVNI RED: 
 
 Prvi dio skupa 
 

1. Voćin kroz povijest, Željko Polić, prof. 
2. Implementacija grañanskog i zdravstvenog odgoja i obrazovanja, Tamara Zadravec, prof. i dipl. 

knjižničarka, savjetnica 
3. Školska digitalna zbirka – vrlo kratak uvod, Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar  
4. Izvješće sa 38. skupštine HKD-a, Silvija Perić, dipl. knjižničarka 
5. Prijedlog Godišnjeg programa rada Vijeća za školsku godinu 2012./2013., Ljerka Medved, stručna 

suradnica – knjižničarka, savjetnica 
6. Primjeri dobre prakse, Dinko Vekić, dipl. knjižničar, Eva Turza-Mitrović, prof. i dipl. knjižničarka  
7. Putovanje po Tibetu, Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjižničarka  

  
Drugi dio skupa 

 
8. Svečano otvaranje novog prostora školske knjižnice (kulturno-zabavni program učenika OŠ Voćin) 

 
 
 
Knjižničare su na početku skupa pozdravili ravnatelj škole, Vlado Majhen te knjižničarka 
Ljerka Medved.  
 
1.  Voćin kroz povijest, Željko Polić, prof. 
 
 Profesor povijesti u OŠ Voćin, Željko Polić, na početku rada Vijeća, upoznao je sve 
prisutne s poviješću Voćina te tako predstavio istraživački projekt na kojemu su radili učenici 
OŠ Voćin. 
 
 
2. Implementacija grañanskog i zdravstvenog odgoja i obrazovanja, Tamara Zadravec, 
prof. i dipl. knjižničarka, savjetnica 
 
 O implementaciji grañanskoga i zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u programe rada 
školskih knjižničara govorila je savjetnica Tamara Zadravec. Istaknuvši zajedničke točke 
novih programa i već postojećih knjižničarskih, savjetnica je Vijeće upoznala s temama i 
modulima zdravstvenoga odgoja te mogućnostima njegove implementacije u svakodnevne 
aktivnosti školskih knjižničara. 
 Savjetnica je takoñer govorila o organizaciji 25. Proljetne škole školskih knjižničara 
koja će se održati od 14. do 17. travnja 2013. godine u Vodicama sa središnjom temom 
Komunikacija u školskoj knjižnici ukorak s vremenom te je pozvala sve prisutne na suradnju. 
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Napomenula je i organizaciju stručnih skupova za mentore i pripravnike te obavezu 
stručnoga usavršavanja na županijskoj i meñužupanijskoj razini. 
 
3. Školska digitalna zbirka – vrlo kratak uvod, Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar  
 
 Josip Strija govorio je o problemima organizacije digitalnih zbirki na mrežnim 
stranicama škola te potrebi za organizacijom digitalnoga sadržaja kako bi se on mogao lakše 
pronaći, koristiti i arhivirati. 
 Kratkim obraćanjem, pozvao je sve prisutne na učlanjenje u HUŠK i HMŠK te je 
predstavio projekt HR kanon i pozvao prisutne na suradnju. 
 
4. Izvješće sa 38. skupštine HKD-a, Silvija Perić, dipl. knjižničarka 
 
 O temama i radu na 38. skupštini HKD-a govorila je Silvija Perić. Istaknuvši najvažnije 
teme i zaključke skupa, napomenula je kako je na Skupštini predstavila časopis Svezak 
(časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Klaničkog prigorja) te kao glavna urednica 
časopisa pozvala sve na suradnju.    
 
5.  Prijedlog Godišnjeg programa rada Vijeća za školsku godinu 2012./2013., Ljerka 
Medved, stručna suradnica – knjižničarka, savjetnica 
 
 Ljerka Medved je predstavila Godišnji program rada Vijeća za ovu školsku godinu te 
ostale skupove unutar ovoga vremenskog razdoblja. Kako bi se ostale teme unijele u 
program rada, zamolila je prisutne da joj najkasnije do 15. studenoga dostave teme svojih 
izlaganja.   
 
6. Primjeri dobre prakse, Dinko Vekić, dipl. knjižničar, Eva Turza-Mitrović, prof. i dipl. 
knjižničarka  

 
Dinko Vekić pokazao je nastavni sat u svojoj školskoj knjižnici te obilježavanje Dana 

školskih knjižnica izradom plakata, a Eva Turza-Mitrović predstavila je brojne projekte škola 
u kojima radi, napomenuvši kako se kroz projekte prikupi i koja kuna za nabavu lektire u 
knjižnici.  
 
7. Putovanje po Tibetu, Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjižničarka  
  

Svjetlana Dupan je Vijeću prikazala najzanimljivije detalje svojega putovanja Tibetom. 
Govorila je o religiji, običajima i geografskim osobinama zemlje prekrasnih krajolika i divnih 
ljudi. 
 
8. Svečano otvaranje novog prostora školske knjižnice (kulturno-zabavni program 

učenika OŠ Voćin) 
 

Svečanom otvorenju novih prostora knjižnice prisustvovali su predstavnici Upravnog 
odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije te načelnik općine Voćin, 
Predrag Filić.  

Nove prostore knjižnice je otvorila mr. sc. Vesna Šerepac, a svi prisutni su uživali u 
prigodnom programu kojega su priredili učenici OŠ Voćin.  

Nakon programa, knjižničari su prošetali voćinskim parkom te posjetili obnovljenu 
crkvu Pohoda Blažene Djevice Marije.  
      
 
 
 

Izvješće pripremio: 
 

Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar 
(Gimnazija Petra Preradovića) 


