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XXV. PROLJETNA ŠKOLA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

Ksenija Kesegi‐Krstin
Ugostiteljsko‐turistička škola Osijek
ksenija.kesegi‐krstin@os.t‐com.hr
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 14. do 17. travnja održana je 25.
proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske na temu Komunikacija u školskoj knjižnici
– ukorak s vremenom. Škola je otvorena kulturno‐umjetničkim programom učenika OŠ Smiljevac i
Gimnazije Ivana Pavla II. iz Zadra. Kako je Škola nastajala i razvijala se u proteklih 25 godina
podsjetila je prof. i dipl. knjižničarka Jadranka Groza iz OŠ „Braća Bobetko“ Sisak.
Stručni suradnici knjižničari iz cijele Hrvatske, sudjelovali su u predavanjima, okruglim
stolovima, radionicama i primjerima dobre prakse. Trodnevno stručno usavršavanje omogućilo je
knjižničarima da izgrade ili usavrše svoje komunikacijske vještine.
Uvodna i poticajna predavanja održali su prim. dr. sc. Pavao Brajša, Komunikacijski
bipolariteti u našim razgovorima, Željko Kostelnik, dipl. oec. Slušam, ali ne čujem i mr. sc. Dragan
Knežević u svom predavanju Komunikacija, dalje od mog nosa, predstavio je četiri različita
komunikacijska tipa i upozorio kako je važno osvijestiti kojem tipu pripada svaki pojedinac
(knjižničar) i njegov sugovornik (ravnatelj, roditelj, učenik).
Na okruglim stolovima bilo je riječi o tremi, pravilnom postavljanju pitanja i poslovnoj
komunikaciji školskog knjižničara. Debata – vježbanje komunikacijskih vještina i kritičkog
mišljenja, Komunikacijom do bolje suradnje, nazivi su najposjećenijih radionica, kojih je bilo pet za
osnovne i pet za srednje škole.
O pravima korisnika u digitalnom vremenu govorila je prof. dr. sc. Alka Horvat, Tradiciju i
suvremenost knjižničnih zbirki predstavila je Dunja Seiter‐Šverko, a Mira Zovko, viša savjetnica za
školske knjižnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predstavila je standarde školskih
knjižnica. Gost književne večeri bio je pjesnik i dobitnik Goranova vijenca za 2013. godinu
Branko Čegec, koji je čitao svoju poeziju i pričao kako su nastajale njegove knjige Zapisi iz pustog
jezika i Pun mjesec u Istanbulu. Na Školi je predstavljena i knjiga Školski knjižničar autorica prof. dr.
sc. Jasmine Lovrinčević i doc. dr. sc. Dinke Kovačević.
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