
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2015. 

 

  

  

1. OPĆI PODACI 

Županija   KRAPINSKO-ZAGORSKA  

  

Broj OŠ *                                                                      32 

  

Broj SŠ*                                                            9 

                                                      

Broj domova*                                                                                                              - 

  

Ukupno u županiji                                                            41 

  

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*  (OŠ Antuna Mihanovića Klanjec, Đure Prejca u Desiniću, 

Đurmanec, Gornje Jesenje, Josipa Broza u Kumrovcu, Krapinske Toplice, Lijepa naša u 

Tuhlju)                                                                                8 

                                                                                                                                  

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:  

 Revizija i otpis*                      5 

 Nabava knjižnične građe*     

 Uređenje prostora (OŠ Gornje Jesenje, SŠ Pregrada)   2 

 

Stručna obrada knjižnične građe Antuna Mihanovića Klanjec, Gornje 

Jesenje, Josipa Broza u Kumrovcu, Lijepa naša u Tuhlju, Gornje 

Jesenje  5 

 Informatizacija*  - 

 Zaštita građe - 

 Polaganje stručnog ispita, priprema literature  da 

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika*  2 

 Skupna edukacija (tečaj, radionica i sl.) *                1 

 Izrada pravilnika o radu   

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

    

2. 2. Razvojni poslovi 

  

Izrada planova razvoja                                                                  da 

  

Uvođenje novih oblika rada (informatizacija i sl.)                  da 

  



Organizacija stručnih seminara i radionica da 

  

Certificirani tečajevi (CSSU)  da  

    

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE DJELATNIKA ŽMS 

  

Sudjelovanje na stručnim skupovima  

1. [Šesti] 6. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade "Dječja knjižnica i 

nematerijalna kulturna baština") 

2. Sudjelovanje na Međužupanijskom stručnom skupu školskih knjižničara s temom «Je li 

projektna nastava moguća bez školske knjižnice» održanom 7. srpnja 2015. u Srednjoj školi 

Krapina  2 

  

Sudjelovanje na radionicama i tečajevima (Izrada mrežnih stranica sa CMC sustavom 

Wordpress) 1 

  

Izlaganje na stručnom skupu: 

2. «Hrvatsko-zagorska festivalizacija dječjeg stvaralaštva kao oblik lokalnih praksi očuvanja 

kajkavskog jezika») 1 

  

Objavljeni rad: 

1. «Mjesto knjižnica Krapinsko-zagorske županije u očuvanju regionalnog identiteta u 

kontekstu EU»  

2. «Hrvatsko-zagorska festivalizacija dječjeg stvaralaštva kao oblik lokalnih praksi očuvanja 

kajkavskog jezika») 2 

  

Poslijediplomski studij                                                                 da 

  

Promaknuće u više stručno zvanje                                                      

    

4. SURADNJA 

  

 NSK da 

  

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da 

  

Ministarstvo kulture da 

  

Agencija za odgoj i obrazovanje  

  

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara da 

  

HKD da 

  

Regionalno knjižničarsko društvo da 

  

Mediji da 

  

Ostale županijske matične knjižnice da 

    



5. OSTALO 

 sudjelovanje u radu Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi za  

školske knjižnice u Zavodu za knjižničarstvo 

 prikupljanje obveznog primjerka na području Krapinsko-zagorske županije 

 distribucija brošure «Izazovi suvremenog roditeljstva» 

 informiranje knjižničarske zajednice na području matičnosti o novim naslovima 

iz područja knjižničarstva 

 sudjelovanje u realizaciji nastave s temom «istraživanje zavičajnih legendi» 

učenika OŠ Augusta Cesarca Krapina 

 sudjelovanje u radu 39. i 40. Skupštine HKD-a kao Predsjednica regionalnog 

KDKZ-a 

 izrada Statističkog izvješća o poslovanju knjižnica Krapinsko-zagorske 

županije za 2014. 

 izrada (godišnjih) izvješća o radu Matične službe u 2014. 

 izrada plana rada za 2015. 

 

  

    

    

Datum: 27.1.2016.   

Upitnik ispunio/la: Vesna 

Jelić   

 
* Na pitanja koja su označena zvjezdicom odgovoriti brojčano, ostalo odgovoriti sa da/ne ili . 
 


