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IZVJEŠĆE S 1. ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Prije stručnoga dijela skupa, prisutne su pozdravili školski knjižničar Osnovne škole Mikleuš, Dinko Vekić i
umjesto ravnatelja, školska pedagoginja, Tanja Štefok Mikić..

1. Uvodni dio
1.1. Obavijesti o radu Županijskoga vijeća školskih knjižničara Virovitičko-podravske županije, Josip
Strija, prof. i dipl. knjiž., Gimnazija Petra Preradovića
Josip Strija, voditelj ŽSV-a upoznao je članove ŽSV-a s novinama i planovima za školsku godinu 2016./2017.
Dogovoreno je kako će od sljedećega vijeća izvješća sa ŽSV-a pisati domaćini škola u kojima će se vijeća održati,
prezentacija s održanih aktivnosti na vijećima ćemo nastaviti arhivirati na Repozitoriju.
Predstavljena je ideja organizacije čitateljskog kluba ŽSV-a te su predstavljeni dijelovi brošure ŽSV-a: kalendar i
arhiva materijala.
Članovi ŽSV-a su jednoglasno usvojili plan rada za školsku godinu 2016./2017.

1.2. Obavijesti iz Matične službe, Silvija Perić, prof. i dipl. knjiž., Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica –
Matična služba
Silvija Perić je govorila o 41. skupštini HKD-a, najavila Okrugli stol o poticanju čitanja u Gradskoj knjižnici i čitaonici
Virovitica 7. 11. 2016. godine te napomenula kako će se tečajevi CSSU-a nastaviti sljedeće, 2017. godine.

2. Stručna izlaganja (I) i radionice (R)
2.1. Zaštita knjižnična građe, Damir Balković, prof. i dipl. knjiž. savjetnik, Srednja škola Marka Marulića
Slatina, Slatina
O zaštiti knjižnične građe govorio je Damir Balković. Istaknuvši pravila zaštite i upoznavši prisutne s najvažnijim
pravilnicima i smjernicama, osvrnuo se na zaštitu građe u školskim knjižnicama.

2.2. Kako izraditi građu laganu za čitanje, Marija Blažević, prof. i dipl. knjiž., Centar za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica, Virovitica; Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, Čačinci
Marija Blažević upoznala je školske knjižničare s prilagodbom tekstova za lakše čitanje za različite razine korisnika,
učenika s poteškoćama. Teorijskim je dijelom predstavila pravila za izradu takve građe, nakon čega je slijedila radionica izrade
građe lagane za čitanje.

2.3. A što s lektirom?, Josip Strija, prof. i dipl. knjiž., Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica
Na radionici su prezentirane mogućnosti čitanja i pisanja teksta te uvođenja u lektirno djelo, gotovo potpuno zanemarujući
tradicionalne metodičke oblike i zaobilazeći sadržaje karakteristične za nastavu hrvatskoga jezika i književnosti. Školski su
knjižničari upoznati s aktivnostima koje mogu vrlo jednostavno provoditi u radionicama poticanja čitanja.

3. Primjeri dobre prakse (P)
3.1. Primjer dobre prakse: mrežne stranice školske knjižnice Osnovne škole Mikleuš, Dinko Vekić, dipl.
bibl., Osnovna škola Mikleuš, Mikleuš
Mrežne stranice Školske knjižnice Osnovne škole Mikleuš predstavio je Dinko Vekić. Prikazavši sadržaje objavljene
na svojim mrežnim stranicama, osvrnuo se na ponuđene poveznice i mrežne stranice školskih knjižnica naše županije.
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