
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2014. 

 

 

 

1. OPĆI PODACI 

Županija VIROVITIČKO-PODRAVSKA   

  

Broj OŠ*                                                                     17 

  

Broj SŠ*                                                       9 

                                                      

Broj domova*                                                                                                        1 

  

Broj umjetničkih škola* 2 

  

Ukupno u županiji*                                                            29 

  

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*:                                                                                2 

  

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:  

 Revizija i otpis*                   3 

 Nabava knjižnične građe* 2 

 Uređenje prostora* 1 

 Stručna obrada knjižnične građe*  2 

 Informatizacija*  1 

 Ostalo (navesti što)* /pomoć pri pripremi za polaganje stručnog ispita/ 0 

  

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika* 4 

 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 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 Virovitičko – podravske županije postoji 26 škola (17 osnovnih i 9 srednjih) , 1 

učenički dom u Virovitici i glezbene škole u Virovitici i Slatini. Glazbena škola Jan Vlašimsky u 

Virovitici i Osnovna glazbena škola Slatina nemaju knjižnicu.  

U osnovnim i srednjim školama nalaze se školske knjižnice , uglavnom potpuno opremljene, sa 

stručnim djelatnicima i knjižničnim fondom. U knjižnici Katoličke klasične gimnazije s pravom 

javnosti u Virovitici radi osoba sa završenom visokom stručnom spremom, ali bez završenog 

studija knjižničarstva. Osoba je zaposlena na pola radnog vremena kao knjižničar, a drugu 

polovicu vremena kao pedagog. U strukovnoj školi u Virovitici trenutno je na zamjeni zaposlena 

osoba također sa visokom stručnom spremom, ali bez studija knjižničarstva.  

U Pitomači je otvorena nova Srednja škola Stjepana Sulimanca pa je tako i knjižnica dobila novi 

i suvremeno opremljni prostor.   



Matična služba pratila je rad knjižničara te surađivala sa školama i knjižničarima na području 

Županije. U svibnju 2014. godine  organiziran je Međunarodni stručni skup Novi mediji i čitanje 

na kojem su sudjelovali knjižničari s područja Virovitičko – podravske, Sisačko – moslavačke i 

Bjelovarsko – bilogorske županije. U ponedjeljak 15. 12. 2014. U matičnoj knjižnici održat će se 

radionica Novosti u MetelWinu. Voditeljica matične službe sudjelovala je na brojnim stručnim 

skupovima te na svim Stručnim vijećima za stručne suradnike – knjižničare Virovitičko – 

podravske županije. Educirala je knjižničare putem predavanja, radionica te usmenim i 

pismenim putem, a održala je predavanje na Međunarodnom stručnom skupu Dječji odjel – 

partner obitelji i predškolskoj ustanovi koji je održan u studenom u Vinkovcima. 

Voditeljica matčne službe tijekom 2014. godine objavila je članak u časopisu Svezak –časopis 

Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te surađivala s javnim medijima, 

posebno na lokalnoj razini. Sudjelovala je u projektu „Pitajte knjižničare.“ 

Matična služba Virovitičko – podravske županije redovito izrađuje planove, programe i izvješća 

te surađuje s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Ministarstvom kulture, 

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Virovitičko – podravskom županijom, Gradom 

Virovitica, općinama Virovitičko – podravske županije te ostalim ustanovama i pojedncima. 

   

   

Datum: Virovitica, 11. 12. 2014.  

Upitnik ispunio/la: Mirjana Kotromanović  
 

 

 


