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DJECA I MLADI U KNJIŽNICAMA 
rad s djecom i mladima u knjižnicama Sjeverozapadne Hrvatske

Povodom  obilježavanja  40  godina  rada  Dječjeg  odjela,  Knjižnica  "Nikola  Zrinski" 
Čakovec organizira stručni skup Rad s djecom i mladima u knjižnicama Sjeverozapadne 
Hrvatske. Cilj skupa je, kroz predstavljanje pozitivnih primjera prakse, prezentirati 
rad dječjih knjižničara te razmijeniti znanja i iskustva knjižničara koji rade s djecom 
i mladima.

PROGRAM:

9,30 – 10,00
okupljanje sudionika

10,00 - 10,30
pozdravne riječi

10,30 – 11,20
uvodna izlaganja

Dr. sc. Ivanka Stričević, Sveučilište u Zadru - Odjel za informacijske znanosti
"Djeca i mladi – aktivni korisnici knjižnica"

Kristina Čunović, Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac
"Obitelj u knjižnici kroz aktivnosti nacionalne kampanje "Čitaj mi!"

Sandra Vidović, Tehnička škola Čakovec;  Tanja Radiković, OŠ Ivanovec
"Digitalna slikovnica"

11,20 – 11,40
stanka 

11,40 – 12,40
predstavljanje pozitivnih primjera iz prakse – dječji odjeli narodnih knjižnica 

sjeverozapane Hrvatske



Blaženka Hunjadi-Bašek i Dina Kraljić, Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
"40 godina rada s djecom – pregled aktivnosti i programa Dječjeg odjela i Igraonice"

Antonija Mandić, Gradska knjižnica Đurđevac
 Ivanka Ferenčić Martinčić, Narodna knjižnica Virje

"Od rođenja do odjela za odrasle"

Snježana Berak i Vjeruška Štivić, Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar
"Knjižnica +"

 
Snježana Španić, Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin

"Čitam ti!"

12,40 – 13,10
stanka 

13,10 – 15,30
predstavljanje pozitivnih primjera iz prakse – dječji odjeli narodnih knjižnica 

sjeverozapane Hrvatske

Danijela Petrić, Knjižnica i čitaonica "Fran Galović "Koprivnica
"Programi i usluge za djecu Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica usmjereni 

na promicanje čitanja"

Marijana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
"Dječji odjel i Igraonica Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci

Božica Mezga, Knjižnica i čitaonica Šenkovec  
Maja Lesinger, Knjižnica i čitaonica grada Preloga

"Šenkovec i Prelog čitaju zajedno" 

Edita Kutnjak-Zlatar, Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg
"Šetnja aktivnostima Gradske knjižnice i čitaonice "Mladen Kerstner" Ludbreg"

14,10 - 14,30
diskusija i zaključci - završetak skupa 

14,30
ručak


