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IZVJEŠĆE S 2. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 
održanog u četvrtak, 26. siječnja 2012. godine  

u Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ Orahovica, Trg Tina Ujevića 1 
 

 
 

VODITELJI: 
 

Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica i Damir Balković, prof. i stručni suradnik – mentor 
 
VODITELJICA MATIČNE SLUŽBE: 
 

Silvija Perić, dipl. knjižničarka 
 
PROGRAM: 

 
  9,30 – 10,00  Okupljanje sudionika 
10,00 – 10,10  Pozdravi domaćina (ravnatelj, školski knjižničar Damir Najmenik) 
10,00 – 14,00 Radni dio skupa 
  
DNEVNI RED: 
 
 Prvi dio skupa 

 
1. Informacije iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Tamara Zadravec, prof., savjetnica 
2. Roditelji u knjižnici,  Melita Schmitz, prof. i Damir Balković, prof. i stručni suradnik – mentor  
3. Izvješće sa seminara „Pripovijedanje u digitalno doba“, Ljerka Medved, stručna suradnica – 

savjetnica 
4. 9288 km od Moskve do Vladivostoka, Svjetlana Dupan, prof.  
5. Različito 

 
 
 

Knjižničare su na početku skupa pozdravili ravnatelj škole, Zorislav Milković i školski 
knjižničar Damir Najmenik te savjetnica Tamara Zadravec.  
 
1. Informacije iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Tamara Zadravec, prof., savjetnica 

 
 Savjetnica Tamara Zadravec pozdravila je skup i upoznala sve prisutne s najvažnijim 
novostima iz Agencije. Predstavila je program Proljetne škole i govorila o organizaciji i 
temama, mogućnosti rezerviranja smještaja i prijevoza, istaknuvši kako bi bilo dobro 
prisustvovati jer se radi o jednom državnom skupu za školske knjižničare u školskoj godini. 
Predstavila je i teme stručnoga usavršavanja u organizaciji Agencije – Informacijska 
pismenost i vrednovanje i Školska knjižnica u kurikulumu. Teme će se odraditi na 
nastavničkim vijećima u školama, a prema pozivu i odabiru ravnatelja. Savjetnica je na kraju 
napomenula kako će se u skoroj budućnosti ustrojiti Odjel za stručno-pedagoški nadzor 
kojega će voditi savjetnica Biserka Šušnjić, a koji će se baviti uvidom u napredovanje 
knjižničara te rješavati moguće probleme. 

 
2. Roditelji u knjižnici, Melita Schmitz, prof. i Damir Balković, prof. i stručni suradnik - 
mentor  
 
 Melita Schmitz je kroz teoriju prikazala moguće rješavanje problema susreta s 
roditeljima u školskoj knjižnici. Ukazala je na moguće načine upoznavanja roditelja s radom 
školske knjižnice i knjižničara. 

Damir Balković je također ukazao na brojne mogućnosti suradnje roditelja i školskoga 
knjižničara kroz niz primjera koje je provodio u svojoj knjižnici. Osvrnuo se i na slab odaziv 
roditelja na suradnju sa školskim knjižničarom te pozvao okupljene na komentiranje i 
iznošenje vlastitih iskustava.     
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3. Izvješće sa seminara „Pripovijedanje u digitalno doba“, Ljerka Medved, stručna 
suradnica savjetnica  
 
 Ljerka Medved izvijestila je o seminaru „Pripovijedanje u digitalno doba“ iznijevši 
najprije rezultate PISA projekta – dijela koji je mjerio uspješnost u čitanju učenika u Hrvatskoj 
(Čitalačka pismenost – Rezultati PISA testiranja, 1. modul). Predstavila je i mrežni alat 
ISSUU kao jednu od ideja izrade digitalnih obrazovnih materijala ili mogućnost za izradu 
projekata i školskih radova.  
 
4.  9288 km od Moskve do Vladivostoka, Svjetlana Dupan, prof. 
 
 Svoje putovanje Rusijom (od Moskve do Vladivostoka) kroz najzanimljivije dijelove 
predstavila je Svjetlana Dupan. Nizom fotografija ispričala je priču o Rusiji, njezinim 
običajima, najljepšim i najpoznatijim građevinama te zgodama i nezgodama s putovanja. 
Knjižničari su još jednom uživali u zanimljivim zgodama i prekrasnim fotografijama. 
 
5. Različito 
 

Damir Balković je predložio da naše Vijeće da podršku prijedlogu Jadranke Gabriša 
Perković za nagradu Višnja Šeta što je Vijeće jednoglasno prihvatilo. 

Josip Strija je istaknuo najvažnije crte pisma predsjednice HUŠK-a, Vanje Jurilj 
ministru znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u kojemu se zalaže za dodjelu 
sredstava za kupnju lektirnih naslova u ovoj i sljedećim godinama.  

Tanja Kolar-Janković govorila je o novostima vezanim uz knjižničarski program 
METEL, ponudama koje možemo odabrati i mogućnostima plaćanja sredstvima koja su 
dodijeljena školama za tu svrhu. 

  
 
 

 
Izvješće pripremio: 

 
Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar 

(Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica) 


