
IZVJEŠĆE O STRUČNOM RADU ŽUPANIJSKE MATIČNE SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA ZA 2013. GODINU 

 

1. OPĆI PODACI 

Županija Vukovarsko – srijemska županija   

    

Broj OŠ  55 

  

Broj SŠ 15 

  

Broj domova   1 

  

Broj umjetničkih škola   1 

  

Ukupno u županiji 72 

  

Godišnji plan rada sa školskim knjižničarima Da 

  

Izvješće o radu sa školskim knjižničarima Da 

  

2. VRSTA  POSLOVA 

2. 1. Temeljni poslovi 

  

Stručni nadzor 23 

   

Savjetodavna pomoć:  

 Revizija i otpis 12 

 Nabava knjižnične građe 10 

 Uređenje prostora  1 

 Stručna obrada knjižnične građe  3 

 Informatizacija  3 

 Ostalo (navesti što)   

     

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika 10 

 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 
Matična služba obavlja temeljnu matičnu djelatnost za školske knjižnice s osnovnim zadatkom 

unapređivanja i razvijanja knjižnične djelatnosti i školskih knjižnica u Županiji. Djelatnost školskih 

knjižnica dio je odgojno – obrazovnog, ali i knjižničnog sustava i izravno je uključena u nastavni 

proces i učenje te se ostvaruje kao neposredna odgojno – obrazovna djelatnost, stručna knjižnična 

djelatnost te kulturna i javna djelatnost. 

 

Na području Vukovarsko – srijemske županije postoji 70 škola, 1 učenički dom u Vukovaru i 1 

umjetnička škola u Vinkovcima (Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci – osnovna i srednja). 

Osnovnih škola ima 55, a srednjih škola 15. Gimnazija Županja i Tehnička škola Županja, smještene su 

u istoj zgradi te imaju zajedničku knjižnicu. Tehnička škola Županja nema zaposlenog knjižničara, a 

sve poslove obavlja knjižničarka Gimnazije u Županji. Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci 

nema knjižnicu. Knjižnica Doma učenika Vukovar nema zaposlenog stručnog djelatnika. 

 

Knjižnični softver nemaju knjižnice: OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ Rokovci - Andrijaševci, OŠ Bobota,  

http://www.os-ibmazuranic-rokovci-andrijasevci.skole.hr/


OŠ fra Bernardina Tome Leakovića Bošnjaci, OŠ Bršadin, OŠ Matija Antun Reljković Cerna, OŠ 

Ilača-Banovci, Srednja škola Ilok, OŠ Korog, OŠ Markušica, OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci 

Posavski, OŠ Slakovci, OŠ „Josip Kozarac“ Soljani, OŠ dr. Franjo Tuđman Šarengrad, OŠ Trpinja, 

Drvodjelska tehnička škola Vinkovci, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, OŠ Josipa Matoša 

Vukovar, OŠ Blage Zadre Vukovar i knjižnica Doma učenika Vukovar.  

 

Matična služba je pratila rad školskih knjižnica, surađivala s lokalnim upravama i školama, kontaktirala 

knjižničare i bila nazočna u školskim knjižnicama na području Županije, prikupljala podatke o stanju 

djelatnosti i rezultatima rada, analizirala i izrađivala izvješća, savjetodavno pomagala, organizirala 

stručna usavršavanja, distribuirala zavičajne i druge naslove, surađivala s javnim medijima u Županiji.  

 

U školskim knjižnicama radi 61 diplomirani knjižničar. Njih 11 radi u dvije školske knjižnice po 

polovicu radnog vremena. Intenzivno se radilo s knjižničarima osnovnih i srednjih škola kroz različite 

vidove edukacija (skupne i individualne). 

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj 

knjižnici u Zagrebu matična služba je organizirala slijedeće tečajeve i radionice:  

1. Zaštita prava autora i korisnika; predavačica prof. dr. sc. Aleksandra Horvat; održano 8. 

svibnja 2013. godine; 

2. Izrada mrežnih stranica pomoću CMS sustava WordPress; predavač Tomislav Negulić, 

suradnik za edukacijske tehnologije, SRCE, CARNet; održano 27. rujna 2013. godine; 

3. Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu, kako pokrenuti znanstveni časopis; 

predavači mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica i dr. sc. Lobel Machala, viši 

knjižničar; održano: 15. studenoga 2013. godine. 

U suradnji sa Županijskim stručnim vijećem za školske knjižničare organizirala je primjere 

dobre prakse, izlagala je i sudjelovala na Županijskim stručnim vijećima za stručne suradnike 

– knjižničare osnovnih i srednjih škola Vukovarsko – srijemske županije. Educirala 

knjižničare putem stručnih sastanaka, seminara, predavanja i radionica te usmenim i pismenim 

putem.  
Matična službe je objavila rad tijekom 2013. godine u časopisu Vukovarsko-srijemski učitelj : 

godišnjaku za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, surađivala s javnim medijima u Županiji, pogotovo 

Radio Vinkovcima, Radio Vukovarom, Vinkovačkom televizijom kao gost u emisijama, uređivala 

podstranice Matične službe na web stranici Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, sudjelovala u 

projektu „Pitajte knjižničare“.  

Datum: Vinkovci, 30. prosinca 2013. godine  

Upitnik ispunio/la: Iva Pezer  

 

http://www.os-ilaca-banovci.skole.hr/
http://www.os-ilaca-banovci.skole.hr/

