
IZVJEŠĆE O  STRUČNOM  RADU  ŽUPANIJSKE MATIČNE  SLUŽBE U PODRUČJU RADA 

SA  ŠKOLSKIM  KNJIŽNICAMA ZA 2014. 

 

 

 

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* /Realizirana nabava bez privatnih škola/ 57 

 Uređenje prostora* - 

 Stručna obrada knjižnične građe*  24 

 Informatizacija*  24 

 Ostalo (navesti što)*  

  

 Edukacija u osnovnim knjižničarskim poslovima:  

 Individualna poduka djelatnika* 12 

 Skupna edukacija (tečaj, radionica i sl.)*            5 

  

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 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 NE 

  

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara DA 

  

HKD DA 

  

Regionalno knjižničarsko društvo DA 

  

Mediji DA 

  

Ostale županijske matične knjižnice DA 

   

5. OSTALO 

Do 1. srpnja 2014. g., odnosno do povratka Helene Novak Penga s porodiljnog dopusta. poslove 

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

knjižnice. 

U Županiji nije bilo važnijih investicijskih pomaka u pogledu prostornih proširenja i opremanja 

knjižnica.  

Nabava: U listopadu 2014. Županijska matična služba za školske knjižnice sudjeluje u nabavi 

knjižnične građe za školske knjižnice izradom modela sufinanciranja nabave knjižnične građe za 

sve školske knjižnice u Zadarskoj županiji. Svaka školska knjižnica bila je zastupljena 

projekcijom potrebnih namjenskih sredstava prema broju učenika i nastavnika, a u odnosu na 

Standard za školske knjižnice i prosječnu cijenu knjige za osnovnu odnosno srednju školu. 

Model za školske knjižnice kojima je osnivač Zadarska županija poslan je uz natječajnu 

dokumentaciju na Poziv za javne potrebe u školstvu Zadarske županije u 2015. g. Gradu Zadru 

koji nema zasebnih natječaja poslan je model sufinanciranja za osnovne škole na području  



Zadra. Svoju potporu dopisima su izrazili i Županijsko stručno vijeće za knjižnice osnovnih i 

srednjih škola Zadarske županije, Razvojna služba Zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i 

sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te HUŠK. Dok 2009. g. jedinice lokalne samouprave nisu 

pozitivno odgovorile na sličnu inicijativu Matične službe, u 2014. ostvareni su pomaci ka 

stalnijem financiranju školskih knjižnica u Zadarskoj županiji. U listopadu 2014. g. H. N. Penga 

je sa knjiž. savjetnicom Veronikom Čelić Tica prisustvovala sastancima s pročelnicima 

Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije i Upravnog odjela za odgoj i 

školstvo Grada Zadra, prilikom kojih je dogovoreno dodjeljivanje namjenskih sredstava za 

nabavu knjižnične građe u školskim knjižnicama u godinama 2014. (Zadarska županija) te 2015. 

(Grad Zadar). Tražena sredstva iznosila su 72.500 kn za zadarske osnovne škole (osnivač Grad 

Zadar), 111.000 kn za osnovne škole izvan Zadra te 135.000 kn za sve srednje škole (osnivač 

Zadarska županija). Grad Zadar uvrstio je traženih 73.000 kn za sve osnovnoškolske knjižnice u 

Zadru u Proračun Grada Zadra u 2015. g. Zadarska županija dodijelila je u prvom krugu 52.000 

kn za 6 najvećih srednjoškolskih knjižnica u Zadarskoj županiji (studeni), a rebalansom 

proračuna u prosincu 188.000 kn za sve ostale školske knjižnice. S Upravnim odjelom za 

društvene djelatnosti Zadarske županije postignut je dogovor za izradu petogodišnjeg plana 

nabave za sve školske knjižnice u Zadarskoj županiji, a u cilju dosizanja Standarda za školske 

knjižnice, čiji će model financiranja nabave knjižnične građe u školskim knjižnicama izraditi 

Županijska matična služba za školske knjižnice.   

 

Umrežavanje školskih knjižnica u Skupni katalog knjižnica osnovnih i srednjih škola Zadarske 

županije: 24 školske knjižnice koriste softver CROLIST te su potpisale ugovore o korištenju 

CROLIST-a i mjesta u bazi na serveru Gradske knjižnice Zadar, kojima se obvezuju tvrtci 

Unibis d.o.o. na kvartalno plaćanje mjesečne naknade za korištenje CROLIST-a. Budući da 

većina preostalih neumreženih školskih knjižnica nema ispunjene osnovne preduvjete za 

umrežavanje (računalo s internetom, obavljena revizija, stručni djelatnik), u 2014. g. od novih 

umrežavanja treba spomenuti samo jednu školsku knjižnicu (OŠ Posedarje) koja je nakon pauze 

ponovno počela koristiti CROLIST. Šest škola čiji su školski knjižničari već prošli temeljnu 

edukaciju u CROLIST-u ili su ga i instalirali, u 2014. g. iz financijskih ili drugih razloga nisu 

potpisale ugovore. Jedna školska knjižnica (OŠ Pakoštane) u CROLIST-u koristi i modul 

inventarizacije te tiska svoje inventarne knjige u Gradskoj knjižnici Zadar. 

 

Edukacija školskih knjižničara: Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice ove je 

godine iz financijskih razloga  organizirala svega jednu radionicu u suorganizaciji s Centrom za 

stalno stručno usavršavanje (Lidija Jurić Vukadin, UDK u praksi: novo izdanje UDK iz 2013.; 

prosinac 2014.). U listopadu 2014. g. ŽMS za školske knjižnice u suradnji sa Razvojnom 

službom Zavoda za knjižničarstvo pri NSK organizirala je predavanje Revizija i otpis u školskim 

knjižnicama (Veronika Čelić-Tica, savjetnica za školske knjižnice). U studenom 2014. g. H. 

Novak Penga održala je izlaganje Inventarizacija u školskoj knjižnici na Županijskom stručnom 

vijeću knjižničara osnovnih i srednjih škola Zadarske županije, a u listopadu izlaganje Školske 

knjižnice kao akteri međuinstitucionalnog promicanja čitanja: Zadar čita 2009.-2014. g. na 

Državnom skupu za školske knjižničare Sine qua non školskoga knjižničarstva u Zadru u 

organizaciji Hrvatske udruge školskih knjižničara.  

 

U prosincu 2014. g. voditeljica ŽMS održala je za novozaposlene školske knjižničare dvije 

radionice praktičnih vježbi iz inventarizacije monografskih publikacija u školskoj knjižnici.  

Planiran je ciklus od pet praktičnih vježbi iz stručnih knjižničarskih poslova. Sadržaji radionica 

obuhvaćat će teme: inventarizacija monografskih publikacija, serijske publikacije – evidencija i 

inventarizacija, klasifikacija, signiranje, AV-građa u školskoj knjižnici. Radionice će biti u 

potpunosti praktične naravi te prilagođene potrebama i praksi školskih knjižnica. Zbog interesa 

ostalih školskih knjižničara, od siječnja 2015. g. i za njih će se organizirati isti ciklus radionica 

koje će se održavati u više manjih grupa, prema interesu i smjenama rada u školama.  

 

I u 2014. g. školske knjižnice Zadarske županije sudjelovale su u manifestaciji promicanja 



čitanja Zadar čita 2014. Ukupno su sudjelovale 24 školske knjižnice (17 u Zadru, 7 izvan 

Zadra). 

   

   

Datum: 2. siječnja 2015., Zadar  

Upitnik ispunio/la: Nada Radman, Helena Novak Penga, dipl. knjižničari  

 


