IZVJEŠĆE S 1. STRUĈNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŢNIĈARA
VIROVITIĈKO-PODRAVSKE ŢUPANIJE
održanog u četvrtak, 22. rujna 2011. godine
u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Zdenci, Školska 2

VODITELJI:

Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica i Damir Balković, prof. i stručni suradnik – mentor
VODITELJICA MATIĈNE SLUŢBE:

Silvija Perić, dipl. knjižničarka
PROGRAM:
9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 13.00

Okupljanje sudionika
Pozdravi domaćina (ravnateljica, školska knjižničarka Eva Turza Mitrović)
Radni dio skupa

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Analiza 23. Proljetne škole školskih knjižničara RH, Tamara Zadravec, prof., savjetnica
Suradnja školskog knjižničara i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture,Damir Balković, prof. i
dipl. knjižničar - mentor
Prijedlog Godišnjeg plana i programa Županijskog stručnog vijeća, Ljerka Medved, stručna
suradnica-savjetnica
Pogled na pročitanu knjigu, Eva Turza Mitrović, prof. i dipl. knjižničarka

STANKA
5.
6.
7.
8.

Suvremena kazališna predstava – gledati ili ne?, Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar
Obavijesti iz Matične službe, Silvija Perić, prof. i dipl. knjižničarka, voditeljica Matične službe
Put u Indiju, Damir Najmenik, prof. i dipl. knjižničar
Različito

Vijeće je na početku rada pozdravila ravnateljica škole, Mirjana Buneta-Knežević ukratko
predstavivši školu, način i organizaciju rada. Istaknula je dugu povijest školovanja u
Zdencima te probleme na koje danas nailaze u organizaciji i provedbi nastave.
1. Analiza 23. Proljetne škole školskih knjiţniĉara RH, Tamara Zadravec, prof., savjetnica
Savjetnica Tamara Zadravec prisjetila je Vijeće na organizaciju i provedbu programa
23. Proljetne škole ističući visoke ocjene kojima su knjižničari ocijenili organizaciju Škole te
radionice i izlaganja. Savjetnica je spomenula i organizaciju iduće Škole u Dubrovniku kroz
osnovne informacije o smještaju, putovanju, planu rada i programu.
2. Suradnja školskog knjiţniĉara i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, Damir
Balković, prof. i dipl. knjižničar – mentor
Ističući brojne mogućnosti suradnje školskoga knjižničara i profesora tjelesne i
zdravstvene kulture te povezujući ova dva područja na zanimljiv način, govorio je Damir
Balković, školski knjižničar iz Srednje škole Marka Marulića Slatina. Načini suradnje su
brojni, a kao posebne svakako je bilo dobro istaknuti one oblike u kojima se spajaju
kreativnost i najbolje iz oba područja. Ostvarenje ciljeva tako se oblikuje kroz različite
radionice, male istraživačke projekte, plesne i sportske radionice, izložbe, prezentacije
učinjenoga i različita izlaganja.
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3. Prijedlog Godišnjeg plana i programa Ţupanijskog struĉnog vijeća, Ljerka Medved,
stručna suradnica-savjetnica
Ljerka Medved je prezentirala prijedlog Godišnjeg plana i programa Vijeća.
Realizacija prijedloga plana odvijat će se u suradnji svih članova pa su neke od tema
predviđenih za obradu podijeljene između članova Vijeća. Program će biti dostupan na
stranicama Vijeća.
4. Pogled na proĉitanu knjigu, Eva Turza Mitrović, prof. i dipl. knjižničarka
O knjizi Emme Donoghue – Soba, govorila je Eva Turza Mitrović. Ističući lakoću
čitanja „teške“ teme, predstavila je posebnu i drugačiju knjigu. Ne otkrivajući sve detalje
radnje, komentirala je sadržaj, temu i likove, upoznajući nas sa svijetom samoće i izolacije,
ali i mašte i kreativnosti viđenim kroz oči petogodišnjaka – glavnoga junaka priče o sobi.
Zaintrigiravši sve članove Vijeća, ostavila je priču nedovršenom kao motivaciju za čitanje ove
posebne knjige.
5. Suvremena kazališna predstava – gledati ili ne?, Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar
Josip Strija je kroz temu suvremenoga kazališta upoznao Vijeće s trenutnom
situacijom na kazališnim scenama u Hrvatskoj i Europi, objasnivši temeljne pojmove
suvremenoga kazališta te situaciju do kojoj je dovela „nova drama“. Ističući važnost
konteksta unutar kojega gledamo predstavu ili pristupamo umjetničkom djelu, pokušao je
istaknuti važnost razumijevanja pravila vremena u kojemu je djelo nastalo.
6. Obavijesti iz Matiĉne sluţbe, Silvija Perić, prof. i dipl. knjižničarka
Silvija Perić je izvijestila Vijeće o organizaciji skupa u Gradskoj knjižnici i čitaonici
Virovitica koji će programski obuhvaćati novosti vezane uz program MetelWIN i knjižničarsku
struku. Skup će se održati 5. listopada 2011. godine. Osim obavijesti, podijelila je najnoviji
broj Sveska te Vodič kroz knjižnice (Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog
prigorja).
7. Put u Indiju, Damir Najmenik, prof. i dipl. knjižničar
Prikazavši najzanimljivije dijelove svojega puta u Indiju, Damir Najmenik upoznao je
Vijeće s načinom života, najljepšim i najpoznatijim građevinama, običajima, lijepim i ružnim
stranama Indije. Knjižničari su uživali u pregledu i tako još jednom zajedno putovali .
8. Razliĉito
Voditelji su napomenuli kako Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog
prigorja organizira izlet u Beograd te kako još ima mjesta pa se kolege iz Vijeća mogu
priključiti.
Silvija Perić je pozvala na suradnju kod oblikovanja novoga Sveska – dobrodošli su
svi prilozi, a knjižničari joj mogu proslijediti sve materijale.
Josip Strija je kratko izvijestio o Međunarodnom mjesecu školskih knjižnica –
mogućnostima organizacije različitih programa u školama te upozorio na mrežne stranice
projekta na kojima se nalazi više informacija.
Melita Schmitz je pozvala na suradnju školske knjižnice i knjižničare u obilježavanju
mjeseca W. A. Mozarta u prosincu ove godine.

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