IZVJEŠĆE S 2. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
održanog u četvrtak, 20. ožujka 2014. godine
u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica, Zagrebačka 28, Nova Bukovica

VODITELJI:

Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica i Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar
VODITELJICA MATIČNE SLUŽBE:

Silvija Perić, dipl. knjižničarka (zamjena – Mirjana Kotromanović, dipl. knjižničarka)
PROGRAM:
8,30 – 9,00
9,00
9,10 – 13,00

Okupljanje sudionika
Pozdravi domaćina
Stručni dio skupa

DNEVNI RED:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih radnika, Izabela
Mlinarević, prof. i dipl. knjiž., vanjska suradnica za stručne suradnike školske knjižničare
Hrvatski pravopis - jedinstvena pravopisna norma u novom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, Vera Žužić, prof. mentor, voditeljica Županijskog stručnog vijeća izvannastavnih aktivnosti
Virovitičko-podravske županije
Knjižnica kao multimedijalno središte, Hrvoje Mesić, prof. i dipl. knjiž., voditelj Županijskog stručnog
vijeća školskih knjižničara srednjih škola Osječko-baranjske županije
Signatura – put do knjige, Tanja Kolar Janković, prof. i dipl. knjiž.
Lekcije iz Finske, Melita Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
Matošu u spomen, Damir Balković, prof. i dipl. knjiž. mentor
Znanjem i prijateljstvom za bolje sutra (KFT), Melita Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
Aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjiž.

Knjižničare su na početku skupa pozdravile ravnateljica škole, Lareta Žubrinić i školska
knjižničarka, Eva Turza Mitrović. Ravnateljica škole je kraćim pregledom rada i brojnih
održanih aktivnosti upoznala članove Vijeća s radom škole, njezinom poviješću, sadašnjim
stanjem i budućim razvojem.
1. Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih radnika,
Izabela Mlinarević, prof. i dipl. knjiž.
Savjetnica Izabela Mlinarević pozdravila je skup i predstavila online način stručnoga
usavršavanja koji će svima u svibnju biti dostupan putem aplikacije ettaedu.eu. Savjetnica je
naglasila najvažnije točke programa usavršavanja, njegovu modularnost i mogućnost
samostalnoga korištenja prema željama i mogućnostima. Program će se sastojati od pet
modula od kojih će svatko moći samostalno odabrati modul ili više njih, a usavršavanje će
trajati od svibnja do kolovoza 2014. godine.
2. Hrvatski pravopis - jedinstvena pravopisna norma u novom pravopisu Instituta za
hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vera Žužić, prof. mentor
O novom Pravopisu i pravopisnim pravilima koja su se mijenjala, govorila je
profesorica Vera Žužić. Naglasila je najčešća i najvažnija pravopisna pitanja i probleme do
kojih najčešće dolazi prilikom pisanja. Predavanje bogato primjerima završila je zadatcima za
članove Vijeća i odgovaranjem na pitanja vezana uz pravopisna rješenja.
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3. Knjižnica kao multimedijalno središte, Hrvoje Mesić, prof. i dipl. knjiž.
Naglasivši najčešće probleme u organizaciji prostora i rada u školskoj knjižnici, Hrvoje
Mesić je govorio o knjižnici kao multimedijalnom središtu. Važnost prostora posebno je
naglašena primjerima organizacije prostora, njegovim korištenjem, kvalitetnom opremom i
knjižničarom kao menadžerom.
Financiranje knjižnica i uspješno savladavanje financijskih prepreka je također bila
jedna od podtema. Naglašena je važnost dobre suradnje, iskorištavanja mogućnosti
europskih fondova i samofinanciranja.
4. Signatura – put do knjige, Tanja Kolar Janković, prof. i dipl. knjiž.
Problemom signiranja bavila se Tanja Kolar Janković. Istaknula je najčešće problema
na koje nailazimo pri izradi signatura za građu u školskim knjižnicama te pokazala nekoliko
primjera iste građe iz kataloga srednjoškolskih knjižnica posebno naglasivši nejednakost
podataka. Upozorila je na pravila izrade signature te naglasila važnost ujednačenosti
signatura unutar jednoga kataloga te onih koje opisuju isti primjerak građe u drugim
katalozima.
5. Lekcije iz Finske, Melita Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
Melita Schmitz govorila je o studijskom putovanju u Finsku. Upoznala je prisutne s
finskim obrazovnim sustavom i načinom rada knjižnica. Naglasila je važnost slobodnoga
pristupa informacijama u knjižnicama, važnost načina rada kojega formiraju korisnici i uopće
usmjerenost usluga i aktivnosti prema korisnicima.
Prezentacijom i fotografijama naglašen je drugačiji način rada usmjeren na pojedinca,
njegove individualne mogućnosti i posebnosti te cijeli sustav koji se usmjerava na
zadovoljstvo korisnika i učenika, a ne na kruta pravila i propise.
6. Matošu u spomen, Damir Balković, prof. i dipl. knjiž. mentor
O obilježavanju Matoševe stote obljetnice smrti govorio je Damir Balković. Pokazao je
kviz kojega su održali u njegovoj školi te govorio o cijelom programu obilježavanja ove
obljetnice.
7. Znanjem i prijateljstvom za bolje sutra (KFT), Melita Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
Melita Schmitz govorila je o napretku projekta kojega vodi istaknuvši njegove trenutne
rezultate i planove koji će se ostvariti završetkom projekta.
8. Aktivnosti gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, Mirjana Kotromanović, prof. i dipl.
knjiž.
O aktivnostima Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica govorila je Mirjana
Kotromanović. Prezentirala je brojne aktivnosti koje je u zadnjih par mjeseci organizirala i
provela knjižnica kako na odjelu za odrasle, tako i na dječjem odjelu.
Ukazala je na važnost suradnje sa školskim knjižnicama i zahvalila svima s kojima
knjižnica surađuje kako bi ostvarila zavidne rezultate.

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