IZVJEŠĆE S 1. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
održanog u utorak, 28. rujna 2010. godine
u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina, Trg Ruñera Boškovića 5a

VODITELJI:

Ljerka Medved, stručna suradnica – savjetnica i Damir Balković, prof. i stručni suradnik – mentor
ZAMJENICA VODITELJICE MATIČNE SLUŽBE:

Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjižničarka
PROGRAM:
9.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 14.00

Okupljanje sudionika
Pozdravi domaćina
Radni dio skupa

DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Iskustva sa stručnih ispita, Tamara Zadravec, prof. – savjetnica
Pretpristupni fondovi Europske unije, Melita Schmitz, prof. i dipl. knjižničarka
Nasilje nad knjigama, Damir Balković, prof. i dipl. knjižničar, mentor

STANKA
4.
5.

6.
5.

Godišnji plan i program Vijeća, Ljerka Medved, stručna suradnica-savjetnica i Damir Balković, prof. i
dipl. knjižničar, mentor
Izvješće sa stručnog skupa „Knjiga svima – literatura namijenjena korisnicima posebnih
knjižničnih programa!“, Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjižničarka, zamjenica voditeljice Matične
službe
Izvješće sa seminara „Informacijska pismenost kao dio knjižnično-informacijskog obrazovanja“,
Ljerka Medved, stručna suradnica-savjetnica i Damir Balković, prof. i dipl. knjižničar, mentor
Različito

Knjižničare su na početku pozdravili ravnatelj škole Mladen Graovac i knjižničarka Svjetlana
Dupan poželjevši svima ugodan boravak i svrsishodan rad.
1. Iskustva sa stručnih ispita, Tamara Zadravec, prof. – savjetnica
Savjetnica Tamara Zadravec svojim je izlaganjem sve prisutne upoznala s postupkom
provedbe stručnih ispita školskih knjižničara pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, detaljno
komentirajući Pravilnik o polaganju stručnih ispita i naglašavajući njegove najvažnije točke.
Detaljno je izvijestila o uvjetima polaganja stručnoga ispita, prijavi i potrebnoj dokumentaciji
kao i svim potrebnim uputama i dokumentima koji se mogu pronaći i na mrežnim stranicama
AZZO-a. Naglasila je i upozorila na najčešće pogrješke do kojih dolazi u svim fazama
polaganja stručnoga ispita – od prijave novoga kandidata do samoga ispita.
2. Pretpristupni fondovi Europske unije, Melita Schmitz, prof. i dipl. knjižničarka
O mogućnostima korištenja sredstava pretpristupnih fondova Europske unije i
planiranju projekata govorila je Melita Schmitz. Detaljno je prikazala put od planiranja
projekata do njegove realizacije i konkretizacije kroz brojne primjere iz osobnoga iskustva.
Iznijela je i pokazala etape realizacije projekta svoje škole u suradnji s partnerom iz
Madžarske te ukazala na potrebu što detaljnije razrade plana samoga programa, brojne
mogućnosti suradnje kao i na potrebu detaljnog dokumentiranja svega u svim fazama
projekta.
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3. Nasilje nad knjigama, Damir Balković, prof. i dipl. knjižničar, mentor
Damir Balković predstavio je knjigu Dubravke Volenec Knjižnica vas moli da ne
šarate po knjizi... : Zbirka zapisa s rubnica te kroz brojne primjere na koje je sam naišao
ukazao na problem namjernog i nenamjernog nasilja nad knjigama školskih knjižnica.
Prikazao je i rezultate radionice s roditeljima koju je organizirao upravo na tu temu te na kraju
s prisutnima raspravio o njihovim iskustvima s ovim problemom i mogućim rješenjima.
4. Godišnji plan i program Vijeća, Ljerka Medved, stručna suradnica-savjetnica i Damir
Balković, prof. i dipl. knjižničar, mentor
Voditelji ŽSV predstavili su program Vijeća koji bi se ove školske godine realizirao u
tri susreta naglasivši kako smo od predviñenoga plana odradili sve teme osim nastavnoga
sata u knjižnici, a koja će biti odrañena u ovoj školskoj godini. Pozvali su sve prisutne na
suradnju i napomenuli kako zajednički formiramo Godišnji plan i program svojim izlaganjima
koja mogu biti prijavljena za svaki od susreta.
5. Izvješće sa stručnog skupa „Knjiga svima – literatura namijenjena korisnicima
posebnih knjižničnih programa!“, Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjižničarka,
zamjenica voditeljice Matične službe
Mirjana Kotromanović prenijela je skupu najvažnije informacije sa stručnoga seminara
Knjiga svima – literatura namijenjena korisnicima posebnih knjižničnih programa. Uz
pripremljene materijale u kratkim je crtama prokomentirala teme sa skupa. Ukazala je na
potrebu prenamijene knjižničnih usluga za osobe s posebnim potrebama i prikazala primjere
dobre prakse te upozorila na više izvora vezanih uz tu temu.
6. Izvješće sa seminara „Informacijska pismenost kao dio knjižnično-informacijskog
obrazovanja“, Ljerka Medved, stručna suradnica-savjetnica i Damir Balković, prof. i dipl.
knjižničar, mentor
O seminaru za voditelje stručnih vijeća održanom u Zagrebu 21. rujna, govorili su
Ljerka Medved i Damir Balković. Naglasivši opsežan program predavanja i radionica
prokomentirali su teme skupa i naglasili novine uobličene kroz zaokret do kojega je došlo u
području informacijske pismenosti, a koji podrazumijeva usmjerenost ka vrednovanju
informacija. Spomenuli su i novi oblik stručnoga usavršavanja kojega je predstavio ravnatelj
Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović, a o kojemu će na sljedećim susretima biti
više riječi.
7. Različito
Voditelji ŽSV upozorili su na nekoliko stručnih skupova koji slijede: 20. listopada
2010. u Sisku će se održati državni skup namijenjen obilježavanju Meñunarodnog mjeseca
školskih knjižnica u RH, 28. listopada 2010. u Voćinu će se održati drugo Stručno vijeće
školskih knjižničara VPŽ-a, a upozorili su i na Proljetnu školu školskih knjižničara koja će se
održati u svibnju 2011. godine u Osijeku.
Mirjana Kotromanović upozorila je na stručni skup Meñuknjižnična posudba u
Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica koji će se održati 3. studenoga 2010., a dio je
programa CSSU.
Voditelji su upozorili i na novu knjižničarsku udrugu Knjižničari te na obavezno online prijavljivanje na stručne skupove koje organizira AZZO.

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