
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2014. 

 

 

 

1. OPĆI PODACI 

Županija POŽEŠKO-SLAVONSKA   

  

Broj OŠ*                                                                     15 

  

Broj SŠ*                                                       7 

Broj umjetničkih škola 2 

                                                      

Broj domova*                                                                                                        2 

  

Ukupno u županiji*                                                            26 

  

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*:                                                                                3 

  

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:  

 Revizija i otpis*                   2 

 Nabava knjižnične građe* 0 

 Uređenje prostora* 1 

 Stručna obrada knjižnične građe*  0 

 Informatizacija*  1 

 Ostalo (navesti što)* - 

  

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika* 2 

 Skupna edukacija (tečaj, radionica i sl.)*            2 

  

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  DA 

  

Sudjelovanje na radionicama i tečajevima DA 

  

Izlaganje na stručnom skupu NE 

  

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 

Na području Požeško-slavonske županije postoje 24 škole. Od toga je 15 osnovnoškolskih i 7 

srednjoškolskih, te 2 umjetničke škole, tj. glazbene (Osnovna glazbena škola u Pakracu i 

Osnovna i srednja glazbena škola u Požegi). Sve osnovne i srednje škole imaju knjižnicu s tim 

da su Katolička gimnazija i Katolička osnovna škola u istoj zgradi te imaju jednu knjižnicu. 

Osnovna glazbena škola Pakrac nema knjižnicu dok Osnovna i srednja glazbena škola Požega 

ima knjižnicu koju vodi dipl. knjižničarka. Dva su đačka doma, Učenički dom srednje škole 

Pakrac koji je u sastavu škole koristi školsku knjižnicu dok je Đački dom Požega samostalna 

ustanova i ima knjižnicu ali nema zaposlenog stručnog djelatnika.  

U školskim knjižnicama rade 22 diplomirana knjižničara dok su 2 u postupku stjecanja zvanja 

dipl. knjižničara. 

U 2014. godini došlo je do promjene voditelja Matične službe, na mjesto dosadašnjeg voditelja 

Branka Šimunovića, od 01. studenog 2014. na mjesto voditelja dolazi Mirjana Franculić; stoga  



je ovo izvješće rezultat zajedničkog rada i prijelaznog razdoblja. 

Matična služba je pratila rad školskih knjižničara i u stalnom je kontaktu, prikupljala i 

obrađivala podatke te nudila savjetodavnu stručnu pomoć. Analizirala i izrađivala izvješća, 

organizirala stručna predavanja i bila nazočna Aktivima školskih knjižničara. 

U suradnji s CSSU-om pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu je organizirala 

predavanje upravo namijenjeno školskim knjižničarima i stručnim suradnicima u školama, 

pedagozima, logopedima i učiteljima. Predavanje i radionica „Uloga školske knjižnice u 

programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike“ održale su predavačice: 

 Mira Zovko, prof., viša stručna savjetnica za školske knjižnice u Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i sporta, Veronika Čelić-Tica, prof., knjižničarska savjetnica za školske knjižnice u 

NSK-a i Željka Butorac, prof. logopedinja; održano: 04. 12. 2014. godine. 

   

   

Datum: Požega, 11. 12. 2014.  

Upitnik ispunio/la: Branko Šimunović i Mirjana Franculić  
 

 

 


