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IZVJEŠĆE S 3. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 
održanog u četvrtak, 26. travnja 2012. godine  

u Osnovnoj školi Gradina, Trg kralja Zvonimira 9, Gradina 
 

 
 

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   Pozdravi domaćina (ravnatelj, školska knjižničarka Marija Vukoja Naglić) 
10,10 – 14,30  Radni dio skupa 
  
DNEVNI RED: 

  
1. Učenje na izvorima znanja, Tanja Kolar Janković, prof. i dipl. knjižničarka i Josip Strija, prof. i dipl. 

knjižničar 
2. Novi modeli rada, Vlatka Valentić, prof. i dipl. knjižničarka  
3. Dojmovi s 24. Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske 
4. Smijeh naš nasušni (kraća verzija radionice), Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica 
5. Šetnja otokom – Engleska, Irska, Škotska, Damir Najmenik, prof. i dipl. knjižničar 
6. Različito 

 

 
 
 

Knjižničare su na početku skupa pozdravili voditelji, Ljerka Medved i Damir Balković, školska 
knjižničarka Marija Vukoja Naglić i ravnatelj škole, Slavko Tuk koji je ukratko predstavio školu 
i upoznao nazočne s trenutnim radom i projektima u koje je škola uključena.   
 
1. Učenje na izvorima znanja, Tanja Kolar Janković, prof. i dipl. knjižničarka i Josip Strija, 
prof. i dipl. knjižničar 

 
 Tanja Kolar Janković i Josip Strija govorili su o izvorima znanja, njihovoj podjeli na 
tradicionalne i suvremene te problemima do kojih je moguće doći prilikom njihova korištenja. 
Upozorili su na posebnost korištenja izvor znanja na novim medijima te naveli prednosti i 
nedostatke jednih i drugih izvora znanja. 

 
2. Novi modeli rada, Vlatka Valentić, prof. i dipl. knjižničarka  

 
 Vlatka Valentić prikazala je sve nove modele rada školskoga knjižničara (projekti, 
učenje na novim izvorima znanja, enigmatski klub…) koje provodi u svojoj knjižnici. Svaki je 
način rada teorijski predstavila i detaljno prikazala kroz aktivnosti održane u njezinoj knjižnici 
i školi navodeći brojne primjere dobre prakse.  
 
3. Dojmovi s 24. Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske 
 
 Dojmove s 24. Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske iznijeli su 
Ljerka Medved, Marijana Pađen, Damir Balković i Sonja Babić. Osim dojmova i fotografija 
koje su prikazali, govorili su o radionicama na kojima su bili te ostalim aktivnostima Proljetne 
škole. 
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4.  Smijeh naš nasušni, Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica 
 
 Ljerka Medved održala je kraću verziju radionice s Proljetne škole. Upoznala nas je s 
važnošću osmijeha i svakodnevnoga smijanja. Ljerka je spomenula moguće aktivnosti vezan 
uz smijeh koje se mogu provoditi u školskim knjižnicama i pokazala svoje primjere dobre 
prakse. Kroz radionicu su knjižničari nasmijali jedni druge rješavajući zadatke, a Dami 
Balković je pročitao najzanimljivije pogrešne upite vezane uz naslove knjiga, a upućene 
knjižničaru. 
 
5. Šetnja otokom – Engleska, Irska, Škotska, Damir Najmenik, prof. i dipl. knjižničar 
 

Svoje putovanje Engleskom, Irskom i Škotskom, nizom fotografija i najzanimljivijim 
podacima o građevinama i mjestima, predstavio je Damir Najmenik. Govorio je o 
najzanimljivijim dijelovima putovanja, najljepšim i najpoznatijim građevinama i gostoljubivosti 
mještana. Knjižničari su tako još jednom zajedno putovali s Damirom, uživajući u zanimljivim 
zgodama i prekrasnim fotografijama. 
 
6. Različito 
 

Silvija Perić je izvijestila o održavanju godišnje skupštine Društva knjižničara 
knjižničara Bilogore, Podravine i Klaničkog prigorja koja će se održati 18. svibnja 2012. 
godine u Bjelovaru, te o predavanju iz CSSU-a pod nazivom Opismenjavanje i građa lagana 
za čitanje koji će se održati u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici 29. svibnja 2012. 
godine. 

Damir Balković i Ljerka Medved govorili su o organizaciji međužupanijskoga skupa u 
Petrinji koji će se održati 29. lipnja 2012. godine te su pozvali sve prisutne da se prijave i 
dođu na skup. 

Knjižničari su na kraju radnoga dijela skupa posjetili mjesto ukazanja Gospe u 
Gradini. 

 
 
 

Izvješće pripremio: 
 

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


