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IZVJEŠĆE S 3. ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA 

ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA VIROVITIČKO-

PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 

Prije stručnoga dijela skupa, prisutne je pozdravila ravnateljica OŠ A. G. 

Matoša Čačinci, Kristina Krmpotić, prof. 

 

1. Uvodni dio  

 

1.1. Obavijesti o radu Županijskoga vijeća školskih knjižničara 

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

Petra Preradovića 

 

O dosadašnjim aktivnostima članova i voditelja ŽSV-a govorio je Josip Strija, 

istaknuvši planove za budući rad vijeća. 

 

 

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

 

Članovi ŽSV-a su upoznati ukratko koje su novine u Matičnoj službi. Matičarka je 

krenula u obilazak i stručni nadzor školskih knjižnica. 

 

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

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

 

Melita Schmitz ukratko je prezentirala prisutnim članovima što se sve moglo saznati na 

nedavno održanoj 28. Proljetnoj školi.  Koje su promjene vezane uz kurikularne 

reforme, koje su upečatljive radionice održane i što se sve događalo, prisutni su članovi 

saznali od nekoliko članova ŽSV-a koji su nazočili Proljetnoj školi. Posebno se 

naglasila nagrada „Višnja Šeta za životno djelo“ koju je dobila naša članica Ljerka 

Medved, a koju je prethodno predložilo vijeće ŽSV VPŽ za nagradu. 

 

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

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

knjiž, 10 min 

 

Silvija Perić upoznala je 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. 

Svjetlana Dupan predstavila je svoj nastavni sat kojim je obuhvatila područje 

građanskog odgoja, zemljopisa, etnologije i ljudskih prava. Prikazala je 

PowerPoint prezentaciju s fotografijama žena svijeta te je iznijela podatke o 

načinu njihova života, ulozi i pravima žena u različitim dijelovima svijeta. Na taj 

r

i

p

r

e

m

i

 
 

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. i 
dipl.bib.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. 
 
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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se način može učenike senzibilizirati za kulturnu različitost i važnost pitanja o 

položaju žena u svijetu i 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. 

 

Josip Strija je kroz radionicu upoznao članove ŽSV-a s osnovnim pojmovima digitalnoga 

nakladništva te problemima i prednostima koje takav oblik knjige i izdavaštva donosi. 

Nazočni su članovi usporedili 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. 

 

Marija Blažević je predstavila rezultate školskog projekta OŠ A.G.Matoša iz Čačinaca, 

koji se provodio uz suradnju AZOO. Kroz PowerPoint prezentaciju te kroz primjere 

„uživo“ mogli su se vidjeti zanimljivi i kreativni radovi odnosno krajnji rezultati timskog 

rada učenika i učitelja kroz većinu nastavnih predmeta, uz vodstvo stručnog suradnika 

knjižničara. Prisutni su tako mogli dobiti ideju što raditi sa svojim učenicima u školi i 

školskoj knjižnici te tako općenito poboljšati međuljudske odnose. 

 

 

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

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

 

Marijana Pađen Jurišić predstavila je aktivnosti koje su se odvijale te na koji je način 

obilježen Međunarodni dan tolerancije. Prikazala je kako se odvijao mini istraživački 

projekt učenika od samih početaka pa do konačnog rezultata. Naglašena je važnost 

tolerancije u svijetu i kroz život. 

 

 

 

 

 

 

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. i 
dipl.bib.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. 

 
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.  
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Izvješće pripremila: 

Marija Blažević 

(Osnovna škola A. G. Matoša Čačinci, 

COOR Virovitica) 


