
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2014. 

 

 

 

1. OPĆI PODACI 

Županija BJELOVARSKO-BILOGORSKA   

  

Broj OŠ                                                                     26 

  

Broj SŠ                                                          12 

                                                      

Broj domova                                                                                                        2 

  

Ukupno u županiji                                                            40 

  

Godišnji plan rada sa školskim knjižničarima DA 

  

Izvješće o radu sa školskim knjižničarima DA 

   

2. VRSTA  POSLOVA 

2. 1. Temeljni poslovi 

  

Stručni nadzor i praćenje rada:                                                                                8 

  

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:  

 Revizija i otpis                   8 

 Nabava knjižnične građe 39 

 Uređenje prostora 0 

 Stručna obrada knjižnične građe /Uključeno 39 knjižnica/ 39 

 Informatizacija /Uključenost 39 knjižnica, obrađenost fonda 90%/ 39 

 Ostalo (navesti što) /Proces informatizacije je nastavljen 2. dijelom./ 1 

  

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika 100 

 Skupna edukacija (tečaj, radionica i sl.)            2 

  

Redovito informiranje (nove publikacije, zbivanja i sl.): DA 

   

2. 2. Razvojni poslovi 

  

Izrada planova razvoja /Strategija razvoja šk. knjižnica u RH, voditelj je član Povjerenstva/                                                                  DA 

  

Uvođenje novih oblika rada (informatizacija i sl.) /Drugi dio informatizacije, analitička 

obrada serijskih publikacija, obrada multimedija, obrada fonda knjižnica područnih škola, 

ispis knjiga inventara, …/                 DA 

  

Organizacija stručnih seminara i radionica /U 2014. godini ŽMS je organizirala 6 stručnih 

seminara s radionicom./ DA 



  

Certificirani tečajevi (CSSU) /U 2014. godini ŽMS  je organizirala 1 tečaj./ DA 

   

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE DJELATNIKA ŽMS 

  

Sudjelovanje na stručnim skupovima /Tijekom 2014. godine voditelj je sudjelovao na pet (5) 

stručnih/znanstvenih skupova te na 6 skupova koje je ŽMS sama organizirala./ DA 

  

Sudjelovanje na radionicama i tečajevima /Tijekom 2014. godine voditelj je sudjelovao na 

pet (5) radionica/tečaja./ DA 

  

Izlaganje na stručnom skupu /Voditelj ŽMS-a je tijekom 2014. godine izlagao na 4 

stručna/znanstvena skupa./ DA 

  

Objavljeni rad /Voditelj je tijekom 2014. Godine objavio 4 stručna/znanstvena rada iz 

knjižničarstva te jednu knjigu./ DA 

  

Poslijediplomski studij NE 

  

Promaknuće u više stručno zvanje                                                   NE 

   

4. SURADNJA 

  

 NSK /Redovita suradnja sa Zavodom za knjižničarstvo i CSSU-om./ DA 

  

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa DA 

  

Ministarstvo kulture DA 

  

Agencija za odgoj i obrazovanje DA 

  

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara DA 

  

HKD DA 

  

Regionalno knjižničarsko društvo DA 

  

Mediji DA 

  

Ostale županijske matične knjižnice DA 

   

5. OSTALO 

Informatizacija školskih knjižnice se nastavlja novim oblicima rada u Metelu (analitičkom 

obradom članaka i digitalizacijom). Obavljen je stručni nadzor u 8 školskih knjižnica. Osam (8) 

školskih knjižnica u 2014.g. obavilo je reviziju. Organizirano je 6 stručnih skupova s 

radionicama, sudjelovao je na 5 skupova, a izlagao je na 4 skupa. Objavio je 4 recentna rada u 

2014. godini te knjigu Čitaonice u Grubišnom Polju…  

   

   



Datum:  Bjelovar, 10. 12. 2014.  

Upitnik ispunio/la: Ilija Pejić, knjižničarski savjetnik, voditelj ŽMS-a  

 


