
 

IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU 

RADA SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2015. GODINU 

 

1. OPĆI PODACI 

Županija Sisačko-moslavačka   

    

Broj OŠ * 35 

  

Broj SŠ* 13 

  

Broj domova* 1 

  

Ukupno u županiji* 49 

  

Godišnji plan rada sa školskim knjižničarima  da 

  

Izvješće o radu sa školskim knjižničarima  da 

  

2. VRSTA  POSLOVA 

2. 1. Temeljni poslovi 

  

Stručni nadzor:* - 15 puta je ŽMS izašla na teren, nije bilo stručnih nadzora 15 

   

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:   

 Revizija i otpis* 4 

 

Nabava knjižnične građe* - savjetovanje oko prioriteta u nabavi u   

                                             slučaju da se iznađu financijska sredstva 48 

 Uređenje prostora* 5 

 Stručna obrada knjižnične građe* 48 

 

Informatizacija* - većina knjižnica je informatizirano  

te se radilo na dovršetku informatizacije, usavršavanju i razvoju 48 

 Ostalo (navesti što) * - razgovori s ravnateljima škola 15 

     

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:   

 Individualna poduka djelatnika* 5 

 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  da 

  

Objavljeni rad  da 

  

Poslijediplomski studij – u 2015. voditeljica ŽMS stekla je akademsko zvanje doktorice 

znanosti iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti  da 

  

Promaknuće u više stručno zvanje – u zvanju višeg knjižničara od 2010.  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 

  

Sastanci s voditeljicom Stručnih vijeća knjižnica osnovnih i srednjih škola 4 

Sastanci s upravnim i radnim tijelima HKD-a i upravnim i radnim tijelima Knjižničarskog 

društva Sisačko-moslavačke županije, Hrvatskim knjižničnim vijećem 65 

Sastanci i/ili razgovori s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije, gradova, općina i 

saborskim zastupnicima 15 

  

Datum: 19.1.2016.   

Upitnik ispunio/la:                  dr. sc. Dunja Holcer, voditeljica Matične službe   
 

 

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

 


