IZVJEŠĆE S 1. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
održanog u petak, 11. listopada 2013. godine
u Osnovnoj školi Pitomača, Trg kralja Tomislava 9, Pitomača

VODITELJI:

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

Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjižničarka
PROGRAM:
8.30 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 13.00

Okupljanje sudionika
Pozdravi domaćina (ravnatelj, školska knjižničarka Ksenija Grudić-Kukavica)
Radni dio skupa

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stručna usavršavanja i napredovanja u zvanja školskih knjižničara, Tamara Zadravec, prof. i dipl.
knjiž. i Melita Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
Prijedlog Godišnjeg programa rada Županijskog vijeća, voditelji
Pedagoška komunikacija, Ljerka Medved, stručna suradnica - savjetnica
Izrada mentalnih mapa i organizatora čitanja, Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjiž.
Udžbenici u školskoj knjižnici – problemi odabira, nabave i obrade školskih udžbenika, Josip
Strija, prof. i dipl. knjiž.
Europski dan jezika u školskoj knjižnici – primjer dobre prakse, Damir Balković, prof. i dipl. knjiž.,
stručni suradnik mentor

STANKA
7.
8.
9.

Prezentacija projekta Informatička znanja za uspješnu i kreativnu budućnost, Melita Schmitz, prof.
i dipl. knjiž. mentor
Izvješće s 4. okruglog stola za školske knjižnice (HKD) održanog u Sisku 3. listopada 2013.
godine, Josip Strija, prof. i dipl. knjiž.
Različito

Na početku skupa, knjižničare su pozdravili ravnatelj škole, Siniša Siladić i knjižničarka
Ksenija Grudić-Kukavica.
1. Stručna usavršavanja i napredovanja u zvanja školskih knjižničara, Tamara
Zadravec, prof. i dipl. knjiž. i Melita Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
Savjetnica Tamara Zadravec istaknula je najvažnije informacije o napredovanju u
struci te se osvrnula na nadolazeće skupove u organizaciji AZOO-a. Kolegica Melita Schmitz
prikazala je svoju dokumentaciju prikupljenu u svrhu napredovanja. Navela je probleme do
kojih može doći u prikupljanju dokumentacije te ponudila svoja rješenja kao i dokumentaciju
kao pomoć kolegama koji su odlučili napredovati u struci.
2. Prijedlog Godišnjeg programa rada Županijskog vijeća, voditelji
Voditelji su predstavili Godišnji plan rada Vijeća za ovu školsku godinu te ostale
skupove u organizaciji AZOO-a i Matične službe u ovoj školskoj godini. Plana rada Vijeće
jednoglasno je usvojen.
3. Pedagoška komunikacija, Ljerka Medved, stručna suradnica - savjetnica
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O pedagoškoj komunikaciji govorila je Ljerka Medved. Istaknula je najvažnije
elemente dobre komunikacije, istaknula je pravila i pogreške komunikacije i prezentirala
savjete za bolje komuniciranje.
4. Izrada mentalnih mapa i organizatora čitanja, Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjiž.
Svjetlana Dupan je govorila o mentalnim mapama, njihovoj iskoristivosti pri čitanju i
sažimanju gradiva. Prikazala je primjere dobro organiziranih mentalnih mapa, govorila o
onome što je potrebno napraviti kod stvaranja mentalne mape te greškama koje je potrebno
izbjegavati.
5. Udžbenici u školskoj knjižnici – problemi odabira, nabave i obrade školskih
udžbenika, Josip Strija, prof. i dipl. knjiž.
Problem udžbenika i njihove obrade i spremanja obrañen je kroz slikovit prikaz
cijeloga procesa - od nabave udžbenika, njihova odabira u sučelju e-Matice do smještaja
udžbenika u police. Primjerima su ilustrirani problemi na koje se nailazi pri obradi udžbeničke
grañe u školskim knjižnicama.
6. Europski dan jezika u školskoj knjižnici – primjer dobre prakse, Damir Balković, prof.
i dipl. knjiž., stručni suradnik mentor
Damir Balković pokazao je suradnju školskoga knjižničara i nastavnika škole u
kreiranju programa za obilježavanje europskoga dana jezika. U čitanju poezije na brojnim
stranim jezicima sudjelovali su knjižničar, nastavnici i učenici škole.
7. Prezentacija projekta Informatička znanja za uspješnu i kreativnu budućnost, Melita
Schmitz, prof. i dipl. knjiž. mentor
O novom projektu svoje škole govorila je kolegica Melita Schmitz. Istaknula je
najvažnije informacije o projektu te školskim knjižničarima predstavila ciljeve i planirani
rezultat projekta.
8. Izvješće s 4. okruglog stola za školske knjižnice (HKD) održanog u Sisku 3.
listopada 2013. godine, Josip Strija, prof. i dipl. knjiž.
Josip Strija ukratko je izvijestio školske knjižničare o 4. Okruglom stolu za školske
knjižničare održanom u Sisku. U kratkim se crtama osvrnuo na predavače i teme skupa.
5. Različito
Školski knjižničari Virovitičko-podravske županije dogovorili su se o organizaciji
meñužupanijskog skupa koji će se održati 23. svibnja 2013. Prvo predloženo mjesto
održavanja skupa je Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica.
Josip Strija je prisutnima najavio aktivnosti HUŠK-a Virovitičko-podravske županije –
krajem studenoga održat će se radionica na koju su pozvani svi knjižničari VPŽ-a kao i sve
kolegice i kolege koji rade u školama.
Melita Schmitz pozvala je prisutne na rad na zajedničkom projektu kojime bi se
obilježile brojne obljetnice ove i iduće godine.

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