
22. PROLJETNA ŠKOLA ŠKOLSKIH KNJIŢNIČARA RH 

Zagreb, 7. - 10. travnja 2010.  

 Središnje teme 

 Školska knjižnica i slobodno vrijeme učenika;  
 Neposredno i posredno uključivanje knjiţničara u školski kurikul  

Mjesto održavanja 

 Filozofski fakultet u Zagrebu (7. travnja 2010. od 12 sati) 
 Industrijska strojarska škola i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Av. M. Drţića 14 (8. i 

9. travnja 2010. od 9 do 19 sati) 

Trajanje programa 

 7. travnja 2010. (srijeda) u 10.00 h prijava sudionika, u 12.00 h otvaranje 

Škole i plenarna izlaganja  
 10. travnja 2010. (subota) u 9.00 h zatvaranje Škole 

Organizator i suradnici 

 Agencija za odgoj i obrazovanje (Biserka Šušnjić i Ana Krželj, više 
savjetnice za školske knjižničare)  

 Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti (prof. dr. sc. 
Jadranka Lasić-Lazić)  

 Hrvatska udruga školskih knjižničara  
 Industrijska strojarska škola i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb  

Cilj i zadaće škole 

 Spoznati mogućnosti kreativnog i stručnog uključivanja školskoga knjiţničara u školski 

kurikul, a osobito u području slobodnog vremena učenika. 

 Usvojiti sadrţaje knjiţnično-informacijskog obrazovanja i znati ih prilagoditi korisnicima svoje 

knjiţnice. 

 Razumjeti planiranje rada počevši od očekivanih postignuća učenika. 

 Uspostaviti osobnu i institucijsku komunikaciju radi poboljšanja 

profesionalnoga statusa školskih knjižničara i razvoja školskoga 
knjižničarstva. 

 Pridonijeti uključenju školskih knjižnica u projekt informatizacije i 
internetizacije školstva. 

 Pokazati raznolike načine poticanja uporabe knjižničnih resursa i 
knjižničarskih kompetencija. 

 
Oblici rada 

 plenarna izlaganja, stvaralačke i pedagoške radionice, raspravišta, 
izlaganje na posterima, izložbe, kulturni programi, video- i CD projekcije, 

prikazi zajedničkih projekata  

Način sudjelovanja 

Proljetna škola školskih knjižničara RH jedini je stručni skup na državnoj razini 



namijenjen stručnom usavršavanju stručnih suradnika knjižničara koji organizira 

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji sa svojim partnerima. Sudjelovanje 
se prijavljuje isključivo popunjenim obrascem do 7. ožujka 2010. u 16 

sati na e-mail biserka.susnjic@azoo.hr 

Hotelski smještaj 

Program stručnog skupa odvijat će se neovisno o hotelskom smještaju sudionika. 

Rezervaciju smještaja u hotelu svaki sudionik obavlja samostalno. Ako se odluči za 

Hotel „I”, Remetinečka 106, rok je 7. ožujka 2010., a osoba za kontakt Maja Šijan, tel: + 

385 1 6542 238, faks:+ 385 1 6542 961, mob:+ 385 91 6141 215, e-mail: sales.maja@hotel-i.hr 

Uvjeti u Hotelu „I”: 
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