
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2015. 

 

  

  

1. OPĆI PODACI 

Županija OSJEČKO-BARANJSKA  

  

Broj OŠ *                                                                        72 

  

Broj SŠ*                                                            30 

                                                      

Broj domova*                                                                                                             2 

  

Ukupno u županiji                                                            104 

  

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*                                                                                    12 

    

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:  

 Revizija i otpis*                      20 

 Nabava knjižnične građe* 15 

 Uređenje prostora   da 

 Stručna obrada knjižnične građe da  

 Informatizacija*  4 

 Zaštita građe da 

 Polaganje stručnog ispita, priprema literature da 

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika*  0 

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

 Izrada pravilnika o radu  da 

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

    

2. 2. Razvojni poslovi 

  

Izrada planova razvoja                                                                  da 

  

Uvođenje novih oblika rada (informatizacija i sl.)                  ne 

  

Organizacija stručnih seminara i radionica da 

  

Certificirani tečajevi (CSSU) da 



    

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE DJELATNIKA ŽMS 

  

Sudjelovanje na stručnim skupovima  da 

  

Sudjelovanje na radionicama i tečajevima da 

  

Izlaganje na stručnom skupu da 

  

Objavljeni rad ne 

  

Poslijediplomski studij                                                                 ne 

  

Promaknuće u više stručno zvanje                                                     ne 

    

4. SURADNJA 

  

 NSK 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 

 

 Kao oblik informiranja i edukacije školskih knjižničara održano je 8 Informativnih 

utoraka za knjižničare osnovnoškolskih knjižnica (prisustvovalo 98 knjižničara) i 7 

Informativnih srijeda za knjižničare srednjoškolskih knjižnica (prisustvovalo 55 

knjižničara). Na ovim sastancima raspravljana je problematika važna za rad školskih 

knjižnica, razmjenjivane su informacije o radu, predstavljeni su novi naslovi (preko 

350 naslova) kao prijedlozi za popunu fondova školskih knjižnica, literatura za stručno 

usavršavanje knjižničara, knjižničari su prezentirali uspješne projekte koje su proveli u 

svojim knjižnicama. Informirani su o događanjima u matičnoj knjižnici GISKO, te 

pozivani na suradnju. Knjižničari su od strane matične službe poticani da pišu o svom 

radu kako za stručne skupove, tako i za stručna glasila. 

 

  



 Tijekom 2015. godine, iz mnogobrojnih donacija koje su pristizale u GISKO, matična 

služba je prikupila viškove koje je ponudila, a zatim i proslijedila zainteresiranim 

školskim knjižnicama 

 Suradnja sa školskim knjižničarima u provođenju programa Noći knjige 

 Održavan je stalan kontakt (osobno, telefonski, e-mailom) s knjižničarima svih vrsta 

knjižnica na području Osječko-baranjske županije. 

 

 

  

  

  

Datum: 15. siječnja 2016.    

Upitnik ispunio/la: Ljiljana Krpeljević, voditeljica ŽMS, GISKO   
 

 

  

    

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


