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Izvještaj o radu 17.11.2015. – 31.8.2016. godine
• Organizacija i koordinacija aktivnosti knjižnica i knjižničara u okviru nacionalne kampanje
"Čitaj mi!"
• Izrada promotivnih naljepnica za obilježavanje knjiga koje preporučuju knjižničari, izrada
majica za djecu i volontere koji sudjeluju u Kampanji
• Sudjelovanje u akciji prikupljanja knjiga povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga
(14.02.2016.)
• U suradnji s Knjižnicom Medveščak (KGZ) organiziran Stručni skup Komisije "Dječje knjižnice i
civilno društvo", Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Medveščak, Zagreb 18. ožujka 2016.
• Izrada Liste dobrih knjiga za djecu, mlade i roditelje 2015. - objavljena na mrežnim
stranicama HKD-a u srpnju 2016. g.
• U suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Vlado Gotovac Sisak organizacija i
provođenje 3. Natjecanja u čitanju naglas, Sisak 19. i 20. studenog 2015.

Izlaganja, promicanje rada Komisije:
• Vjeruška Štivić, izlaganje „Od Hrabrice do Dječjeg gradskog vijeća : primjer kako knjižnica
aktivno sudjeluje u razvoju civilnog društva“ - stručni skup „Dječje knjižnice i civilno
društvo“, Zagreb, KGZ-Knjižnica Medveščak, 18.3.2016.
•

Vjeruška Štivić i Alica Kolarić, izlaganje „Dječji čitateljski blog Tragači“ za primjer dobre
suradnje među narodnim knjižnicama u virtualnom okruženju“ na Međunarodnom
sastanku voditelja ŽMS za narodne knjižnice, Zagreb, NSK, 30.3.2016.

•

Natalija Dragoja, izlaganje "Odjel za djecu i mladež Gradske knjižnice - kolijevka dobnog
klasifikacijskog sustava u Hrvatskoj" na stručnom skupu "Knjižnice u procjepu 3" Sisak,
19./20.5.2016.

•

Vjeruška Štivić (i Tatjana Petrec) izlaganje "Smještaj građe na Dječjem odjelu Narodne
knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u okviru postojećeg klasifikacijskog sustava –
prednosti i nedostaci" - stručni skup "Knjižnice u procjepu 3" Sisak, 19./20.5.2016.

•

Alica Kolarić (i Milka Šupraha-Perišić), izlaganje „Dječji odjeli Gradske knjižnice Rijeka
između nasljeđenih obrazaca i potreba – slabosti signiranja građe“ – stručni skup
"Knjižnice u procjepu 3" Sisak, 19./20.5.2016.

•

Vjeruška Štivić, članak u stručnom glasilu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i kalničkog
prigorja Svezak „Crtice iz dječje knjižnice“, br.18/2016, svibanj 2016.

•

Natalija Dragoja, izlaganje Dobra dječja knjiga po izboru knjižničara na Sedmom okruglom
stolu o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade „Djetinjstvo i zavičajnost: jesu li u krizi?“ o
poveznicama djetinjstva i zavičaja te koliko su važne i presudne za razvoj i odrastanje
pojedinca. U izlaganju su predstavljeni kriteriji prema kojima dječji knjižničari Komisije za
knjižnične usluge za djecu i mladež HKD-a izrađuju listu preporuka (30. svibnja 2016.,
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Gradska knjižnica Marka Marulića Split)
•

Alica Kolarić i Alka Stropnik, postersko izlaganje „Croatian book blog „Tragači“ – Book
discussions among the youth and librarians using the Internet“ na 82. konferenciji IFLA-e
(13.-19.8.2016, Columbus, Ohio, SAD)

Članice Komisije održavaju pet radionica u okviru CSSU-a:
• Danijela Petrić i Kristina Čunović „Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i
njihove roditelje u narodnim knjižnicama“
• Natalija Dragoja i Hela Čičko „Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici“
• Alka Stropnik i Dajana Brunac „Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama“
Od 2016. godine u programu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara su još dvije
radionice članica Komisije:
• Ana Sudarević i Alka Stropnik „Nove tehnologije u radu s djecom i mladima“
• Alica Kolarić, Vjeruška Štivić, Žozefina Žentil Barić „Poticanje čitanja među djecom i
mladeži u digitalnom okruženju“

Izvještaj o radu 2016.

