
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2015. 

 

  

  

1. OPĆI PODACI 

Županija Zadarska  

  

Broj OŠ *                                                                      38 

  

Broj SŠ*                                                            21 

                                                      

Broj domova*                                                                                                              1 

  

Ukupno u županiji                                                            60 

  

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*                   1 

                                                                                                                                  

Savjetodavna pomoć, sudjelovanje u realizaciji:  

 Revizija i otpis*                        6 

 Nabava knjižnične građe*   34 

 Uređenje prostora   DA 

 Stručna obrada knjižnične građe   DA 

 Informatizacija*  1 

 Zaštita građe  DA 

 Polaganje stručnog ispita, priprema literature  DA 

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika*  11 

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

 Izrada pravilnika o radu   Ne 

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                                                     Da 

    

4. SURADNJA 

  

 NSK Da 

  

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Da 

  

Ministarstvo kulture Da 

  

Agencija za odgoj i obrazovanje Ne 

  

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Da 

  

HKD Da 

  

Regionalno knjižničarsko društvo Da 

  

Mediji Da 

  

Ostale županijske matične knjižnice Da 

    

5. OSTALO 
Tijekom odsutnosti voditeljice ŽMS za školske knjižnice Helene Novak Penga (od travnja 2015.), poslove 

voditeljice Županijske matične službe za školske knjižnice obavljala je Nada Radman, voditeljica ŽMS za 

narodne knjižnice.  

Nabava: Županijska matična služba za školske knjižnice izradila je 2014. godine prijedlog modela sufinanciranja 

nabave knjižnične građe za sve školske knjižnice u Zadarskoj županiji.  Model je izrađen prema projekciji 

potreba svake pojedine škole kako bi se u sljedećem petogodišnjem razdoblju zadovoljili minimalni uvjeti koji su 

u pogledu knjižnične građe propisani Standardom za školske knjižnice. Temeljem predloženog modela, u 

studenom 2015. g. Zadarska županija dostavila je ŽMS prijedlog raspodjele financijskih sredstava za nabavu 

knjižne građe u 2015. godini za škole kojima je osnivač (261.700,00 kn). Voditeljica ŽMS  složila se s 

kriterijima raspodjele za spomenutu godinu te školske knjižničare uputila u proceduru realizacije odobrenih 

sredstava.  

    

    

Datum: Zadar, 13. siječnja 2016.  

Upitnik ispunio/la: Nada Radman  

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


