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IZVJEŠĆE S 2. STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

 
održanog u ponedjeljak, 29. travnja 2013. godine  

u Tehničkoj školi Virovitica i Industrijsko- obrtničkoj školi Virovitica, Zbora narodne garde 29 
 
 
 

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  Okupljanje sudionika 
  9,00   Pozdravi domaćina 
  9,10 – 13,00  Stručni dio skupa 
  
DNEVNI RED: 
 
 Prvi dio skupa 
 

1. Izvješće sa 25. Proljetne škole školskih knjižničara, Tamara Zadravec, prof. i dipl. knjiž. 
2. Dojmovi sa 25. Proljetne škole školskih knjižničara 
3. Komunikacija na radnom mjestu, Ivana Bezak, prof. pedagogije 

4. Knjižnica i rad s djecom s poteškoćama u učenju, Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjiž. 
5. Kurikulum zdravstvenog odgoja: Modul – Prevencija ovisnosti, Leonilda Siladić, dr. med. i Tanja 

Kolar Janković, prof. i dipl. knjiž. 
6. Projekt Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica – Suradnja s roditeljima, Marijana Pañen-

Jurišić, prof. i dipl. knjiž. i Sanja Pajnić, prof. i dipl. knjiž. 
7. Obavijesti iz Matične službe, Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjiž. 
8. Razno  

  

 
 
 

Knjižničare je na početku skupa pozdravio ravnatelj Tehničke škole Virovitica, Ivan Kućan 
ukratko predstavivši školu i upoznavši nazočne s programima i stanjem škole. 
 
1. Izvješće s 25. Proljetne škole školskih knjižničara, Tamara Zadravec, prof. i dipl. knjiž. 
 
 Savjetnica Tamara Zadravec pozdravila je skup i predstavila Proljetnu školu školskih 
knjižničara od njezinih početaka do danas. Osvrnula se na organizaciju posljednje 25. 
Proljetne škole i upoznala prisutne s planovima za sljedeće.  
 
2. Dojmovi s 25. Proljetne škole školskih knjižničara, različiti izlagači 
 
 Svi školski knjižničari koji su bili na Proljetnoj školi školskih knjižničara u Vodicama 
iznijeli su svoje dojmove te spomenuli dobre i loše strane organizacije Proljetne škole, a u 
razgovoru sa savjetnicom, prisjetili su se radionica i predavanja na kojima su bili.  
 
3. Komunikacija na radnom mjestu, Ivana Bezak, prof. pedagogije 
 
 O komunikacija na radnom mjestu, govorila je pedagoginja iz Gimnazije Petra 
Preradovića, Ivana Bezak. Istaknula je važnost pravilne komunikacije, govorila o oblicima 
komunikacije, važnosti slušanja te na kraju kroz kratku radionicu ponovila s knjižničarima 
komunikaciju „ja porukama“.  
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4.  Knjižnica i rad s djecom s poteškoćama u učenju, Svjetlana Dupan, prof. i dipl. knjiž. 
 
 O radu s djecom s posebnim potrebama u knjižnici govorila je Svjetlana Dupan. 
Istaknuvši najčešće probleme i ponudivši moguća rješenja kroz jednostavne aktivnosti  kod 
djece s disleksijom i disgrafijom, upoznala je prisutne s glavnim temama knjige Ilone 
Posokhove Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju.   
 
5. Kurikulum zdravstvenog odgoja: Modul – Prevencija ovisnosti, Leonilda Siladić, dr. 
med. i Tanja Kolar Janković, prof. i dipl. knjiž. 
 
 Kolegica Tanja Kolar Janković izvijestila je o provedenoj aktivnosti iz kurikuluma 
zdravstvenog odgoja – modulu Prevencija ovisnosti. Kolegica je upoznala prisutne s 
aktivnostima koje je provela u suradnji s liječnicom u razredu učenika medicinskog 
usmjerenja. Naglasila je najvažnije aktivnosti i izlaganje zaključila prikazujući radove učenika 
nastale na tu temu.  
 
6. Projekt Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica – Suradnja s roditeljima, 
Marijana Pañen-Jurišić, prof. i dipl. knjiž. i Sanja Pajnić, prof. i dipl. knjiž. 
 

Knjižničarke iz Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić predstavile su projekt Suradnja s 
roditeljima te upoznale prisutne s dijelom projekta kojega su odradile s roditeljima i 
učenicima, a kojemu su u središtu bili mediji. 
 
7. Obavijesti iz Matične službe, Mirjana Kotromanović, prof. i dipl. knjiž. 

 
Mirjana Kotromanović, zamjenica voditeljice Matične službe, izvijestila je o Monte 

LIbriću održanom u Puli ove godine. Istaknula je najzanimljivije detalje te prisutne upoznala s 
organizacijom i aktivnostima. Osim toga sve je pozvala na Noć knjige koja se ove godine po 
prvi puta održava u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. 

 
8. Razno 

 
Voditeljica vijeća osnovnih škola Virovitičko-podravske županije iznijela je nekoliko 

važnih informacija.  
Prijedlog o održavanju četiri županijska stručna vijeća, vijeće je usvojilo većinom 

glasova, a potvrdila ga je i savjetnica Tamara Zadravec.  
 Ljerka je napomenula kako će se sljedeće meñužupanijsko vijeće Elementi 
grañanskog i zdravstvenog odgoja u planu i programu rada školskog knjižničara održati u 
Siraču 4. srpnja 2013. godine. 
 Josip Strija je spomenuo projekt HR kanon i rad na projektu te pozvao prisutne na 
uključivanje ispunjavanjem ankete. Osim toga, izvijestio je zajedno s kolegicom Tanjom Kolar 
Janković o sastanku HUŠK-a na Proljetnoj školi. 
 Napomenuo je kako će se izmeñu članova Vijeća provesti anketa kako bismo zajedno 
mogli formirati sljedeće teme i kvalitetno surañivati kao i do sada. 
 

 
 

   
 
 
 

Izvješće pripremio: 
 

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


