
Radni životopis – dr.sc.Korina Udina 

 

Radno iskustvo: 

o Od siječnja 2010. puno radno vrijeme u OŠ Kostrena u Kostreni 

o Od listopada 1988. do prosinca 2009. stručna suradnica školska knjižničarka u OŠ 

Pećine (50%) u Rijeci i OŠ Kostrena (50%) u Kostreni 

o Od 1986. do 1990. profesor hrvatskog jezika u srednjim i osnovnim školama 

Primorsko-goranske županije: Elektrotehnička u Rijeci, Trgovačko-tekstilna u Rijeci,  

Ugostiteljska i obrtnička škola u Opatiji, Trsat u Rijeci, Fran Krsto Frankopan - PŠ 

Malinska  

Glavni poslovi i odgovornosti: 

o Od 2005. do 2020. Stručna suradnica školska knjižničarka savjetnica; mentorstvo 

pripravnicima do stručnog ispita  

o Od 2001. do 2012. Voditeljica stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara 

Primorsko-goranske županije 

o Od 2005. do 2009. članica školskog odbora u OŠ Kostrena  

o Od 2001. do 2004. članica školskog odbora u OŠ Pećine 

Obrazovanje: 
o 16/10/2015. Obrana doktorske disertacije i stjecanje akademskog naziva doktora 

znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti 

o 5/11/2011. upisan  poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku  

o 18/10/2010. Završen program ICT Edu (Modul 1),  Hrvatska akademska istraživačka 

mreža Carnet i Agencija za odgoj i obrazovanje 

o Od 27/09/2008. do 1/07/2009. Završen (peta godina) diplomski sveučilišni studij 

Informacijskih znanosti – knjižničarstva Sveučilišta u Zadru 

o 14/02/2008. Informatičko obrazovanje ECDL / 7 modula / specijalist poslovne 

informatike 

o Od 1987. do 1988. Položen stručni ispit za samostalno uvođenje u odgojno-obrazovni 

proces kao samostalni profesor hrvatskog jezika i književnosti u Trgovačkoj i 

tekstilnoj školi u Rijeci, Stane Vončine bb 

o 1987. Psihološko-pedagoško stručno usavršavanje na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 

o Od 1981. do 1986. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 

Naziv dodijeljene kvalifikacije: 

o 16/10/2015. Doktor znanosti (dr.sc.) 

o 1/07/ 2010. Magistra knjižničarstva (mag.bibl) 

o 1/07/ 1986. Profesor hrvatskog jezika i književnosti (prof.) 

Stečene profesionalne vještine - Agencije za odgoj i obrazovanje Zagreb 

o 2015. obnova zvanja savjetnice 

o 2010. obnova zvanja savjetnice  

o 2005. stručna suradnica  savjetnica   

o 1999. stručna suradnica mentor   

 

 

Socijalne kompetencije kroz suradnju u strukovnoj zajednici i društvena angažiranost u 

gradu/županiji/državi kroz organizaciju i/ili sudjelovanje u promocijama, tribinama, 

humanitarnim akcijama, volontiranju: 
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Stručna djelatnost u strukovnim udrugama: 

o 2016. - 7.srpnja 2016. Izabrana za Predsjednicu Knjižničarskog društva Rijeka i 

urednicu 8.broja e-časopisa Knjižničar/Knjižničarka 

o 2016. Ponovno izabrana na Skupštini HUŠK-a 8.04.2016.u Zadru za dopredsjednicu 

Hrvatske udruge školskih knjižničara na mandat od 4 godine 

o 2016. Urednica 7. broja časopisa KDR-a Knjižničar/Knjižničarka 

o 2015. Urednica 6. broja časopisa Knjižničarskog društva Rijeka: 

Knjižničar/Knjižničarka 

o 2014. Urednica 5. broja časopisa Knjižničarskog društva Rijeka: 

Knjižničar/Knjižničarka 

o 2013. Dopredsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara 

o 2013.- 2017. Predsjednica podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara za PGŽ  

o 2009. Predsjednica Povjerenstva za dodjelu državne nagrade Hrvatske udruge školskih 

knjižničara „Višnja Šeta” 

o 2001. do 2009. Članica upravnog odbora Hrvatske udruge školskih knjižničara 

o Od 2008. predsjednica Povjerenstva za dodjelu državne nagrade Hrvatske udruge 

školskih knjižničara „Višnja Šeta”  

o Članica upravnog odbora Knjižničarskog društva Rijeka od 2008.do 2012. 

o Članica uredništva časopisa KDR-a „Knjižničar/Knjižničarka” od 2008.-2014.  

o Članica Mreže hrvatskih školskih knjižničara od 2010. do danas 

 

 

Dobrotvorne akcije: Organizator i inicijator humanitarnih akcija školskih knjižničara u 

Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj:  

 

o 2010. „Knjižničari knjižnici” /akcija na području Republike Hrvatske/ - školski 

knjižničari izradili su 56 taktilnih slikovnica za prvu Dječju knjižnicu za slijepe i 

slabovidne osobe u Rijeci 

o 15/05/2006.  „Za književnu baštinu Mažuranić-Brlić-Ružić” /akcija na području 

Primorsko-goranske županije/ za Spomeničku knjižnicu„Mažuranić- Brlić- Ružić” u 

Rijeci, za restauraciju  dvaju molitvenika iz 18.sto. školski knjižničari PGŽ pomogli 

su prikupljenim sredstvima u svojim knjižnicama u očuvanju hrvatske književne 

baštine. 

o 2004. „Dobro je činiti dobro” /akcija na području Republike Hrvatske/ - školski 

knjižničari oformili i opremili prvu knjižnicu u Domu za nezbrinutu djecu „Braće 

Mažuranić” u Novom Vinodolskom 

o 29/11/1998. Organizirala dobrotvorni koncert za pomoć Onkološkom odjelu dječje 

bolnice Kantrida u suradnji s Hrvatskom ligom protiv raka i dr.Nadom Šišul. Za 

američku zakladu  „U.S.A. Healing The Children”, američka zaklada za pomoć djeci s 

neizlječivim bolestima srca, za pomoć djeci Hrvatske nastupio je Ivan Mihaljević 

(bariton)  uz klavirsku pratnju Antuna Petrušića (Operni studio Zagreb) u dvorani 

Filodrammatica u Rijeci, Korzo 26. Djeci Rijeke ponuđeno je i besplatno liječenje 

bolesti srca preko te američke zaklade. 

Organizacijske vještine i kompetencije  

o Od 6/12/2001. godine do 31/8/2012. Vanjska suradnica Agencije za odgoj i 

obrazovanje Zagreb, voditeljica Stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara 

Primorsko-goranske županije od 2001.g. - 2012.g 
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o Organizator županijskih i međužupanijskih skupova osnovnoškolskih knjižničara te 

predavač na istima tijekom 12 godina 

 

o Od 1993. godine do 2013. godine - Moderator radionica i predavač na međunarodnim 

skupovima školskih knjižničara Proljetna škola školskih knjižničara Republike 

Hrvatske (objavljeni radovi u Zbornicima Proljetnih škola školskih knjižničara 

Republike Hrvatske) 

 

o Od 2000. do 2006. godine – Voditeljica i organizator karnevalske povorke u OŠ 

Pećine i PŠ Kostrena. Tim od 200 učenika i učitelja koji su time prezentirali školu na 

velikoj Karnevalskoj povorci u Rijeci.  

o Od 1998. do 2004. godine - Mentor radionice scenskog govora u „Školi Mira“ u 

Mrkoplju, rad u multikulturalnoj radionici na promicanju mira i etničkog suživota 

mladih iz Austrije, Italije, Bugarske, Rumunjske, BiH i Crne Gore kroz kreativno 

izražavanje. 

o Od 1997. do 2007. godine u Odjelu za kulturu Općine Kostrena koordinator za 

izvanškolske aktivnosti: glazbene tečajeve, strane jezike, likovnu radionicu i radionicu 

govornog stvaralaštva. Objedinjavala sadržaje svih radionica ili prema potrebama 

kulturnih programa u Općini Kostrena, organizator manifestacije u lipnju svake 

godine „Smotra dječjeg stvaralaštva u Kostreni“, voditeljica radionice „Govorno 

stvaralaštvo“ za sve uzraste s ciljem stvaranja Kulturnog centra za mlade 1999.-2013. 

 

Koordinator interdisciplinarnih projekata kroz projekte realizirane u školskoj knjižnici 

kronološki: 

 

o Od grafita do dijamanta, 2004. OŠ Kostrena, organizator i voditelj 

o Europski jezici,  2006. OŠ Kostrena, organizator i voditelj 

o Petica, 2006. OŠ Kostrena, organizator i voditelj 

o Priča o Ivani, 2006. OŠ Pećine, inicijator, organizator i voditelj 

o Hratski velikani u stripu - Tomislav prvi hrvatski kralj, 2007. OŠ Pećine, inicijator  

o Freestyle plima, sprej, ritam i rima, OŠ Kostrena, 2008.  

o POP-ROCK GUITAR PRO, OŠ Kostrena 2008., organizator u knjižnici 

o Tajne vile Ružić, 2009. OŠ Pećine, inicijator, organizator, voditelj 

o Čitamo mi u obitelji svi, 2011. Projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara u OŠ 

Kostrena, voditelj 

o Tulum s(l)ova, 2012. Projekt HMŠK, večernje čitanje u knjižnici ”Vampirska 

književnost”, OŠ Kostrena, organizator u knjižnici 

o Istraživački projekt i terenska nastava ”Od posvete do SMS-a” s izložbom ”Knjige 

s posvetom” 2012. OŠ Kostrena, inicijator, organizator i voditelj 

o Biblioteka  “Učenici pisci”:  2010., 2011., 2012., 2013. u OŠ Kostrena, inicijator, 

organizator i voditelj 

 

Računalne vještine i kompetencije, informatičko obrazovanje i višestruka primjena u 

radu 

o Od 2010. do danas - Administrator mrežne stranice školske knjižnice OŠ Kostrena 

http://os-kostrena.skole.hr/skola/knjiznica/ 

o Digitalizacija školskog časopisa Broštulin (od 1. broja ): http://library.foi.hr  

 

http://os-kostrena.skole.hr/skola/knjiznica/
http://library.foi.hr/
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o 14/02/2008. Informatičko obrazovanje ECDL / 7 modula /- specijalist poslovne 

informatike 

o Od 2004.-2008. Pokretač, administrator i autorica mrežne stranice za Županijsko 

stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara PGŽ na adresi www.svok-pgz.info 

(Archive wayback Machine) Stranica je ugašena pokretanjem portala 

www.knjiznicari.hr za sve županije RH 

 

o Od 2001. Automatizirano informatičko poslovanje školske knjižnice u OŠ Kostrena - 

MetelWin knjižnični program  

 

Umjetničke vještine i kompetencije, njegovanje dijalektalne baštine 

o Od 10. do 14/ 05/2011. Govor i pokret - jedna od 15 studentica međunarodne 

radionice Arthura Lessaca prvi put organizirane u Europi, na Filozofskom fakultetu u 

Rijeci. Organizator edukacije bio je Odjel kulturologije FFRI Radionicu je vodio 

osobno Arthur Lessac. 

o Od 2007. do 2016. Organizator programa susreta škola koje njeguju čakavski dijalekt 

u Primorsko-goranskoj županiji  “Čakavski susreti va  Kostrene”, domaćin susreta je 

OŠ Kostrena, mjesto održavanja je Narodna čitaonica u Kostreni. Manifestacija 

okuplja 150 učenika koji njeguju čakavski u školama svake godine. 

o 27/05/2006. do 2010. - Prvi susret mladih „Svibanj va Škrljevu“- Zahvalnica Katedre 

čakavskog Sabora „Ljubo Pavešić“  

o Od 1996. do 2003. - Mentor učenicima i nastavnicima (hospitantima) u recitatorskoj 

radionici „Novigradskog proljeća“ Škole za darovite učenike Republike Hrvatske pod 

pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja  i sporta, Agencije za odgoj i 

obrazovanje Zagreb 

o Od 1992. do 1995. – Hospitantica u radionici govornog stvaralaštva pod mentorstvom 

dr.Stjepana Pepeljnjaka i Mirjane Žugec u Školi za darovitu djecu RH „Novigradsko 

proljeće“. 

Rad na kulturi govorenja – govornom stvaralaštvu – scenskom govoru 

o od 1996. god. do 2009.god. - Autorica i izvoditelj programa za osmišljavanje 

slobodnog vremena mladih kroz Govorno stvaralaštvo – kultura govora - scenski 

govor radom za Odjel za kulturu i školstvo Općine Kostrena  

o od 2004.-2009. - U OŠ Kostrena voditeljica Govornog stvaralaštva – kultura govora - 

scenski govor kao izvannastavne aktivnosti. Na državnim susretima LIDRANO 

nagrađivana za rad na dramskom izričaju s djecom: 2005. u Dubrovniku, 2006. u 

Zadru, 2007.u Novigradu (Istra) 

o od 2007. do 2009.god. – Redateljica i pisac tekstova amaterskog kazališta pri 

Čakavskoj katedri Općine Kostrena. Dvije predstave izvedene na glazbenom festivalu 

„MIK” u Kostreni (lipanj 2008. ”Pepa i Jela” i lipanj 2009. „Simonice va Kostrene”)  

o od 2006. do 2007. god. - Zamjenica voditeljice projekta Madlen Zubović, učenja 

čakavskog dijalekta  “Mića škola čakavaca” pri Katedri čakavskog sabora Ljubo 

Pavešić, Škrljevo. Nastavak suradnje u manifestaciji Rujan va Škrljevu, smotri dječjeg 

čakavskog stvaralaštva do 2012. 

o 2004. godine član Odbora za organizaciju 19. Svjetskog lutkarskog festivala UNIMA 

2004. u Rijeci, redateljica dječje lutkarske komične predstave “Ej,ćo” izvedene na 19. 

http://www.svok-pgz.info/
http://www.knjiznicari.hr/
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svjetskom lutkarskom festivalu UNIMA u sklopu programa na pozornici riječkog 

Korza 

Popis objavljenih radova i izlaganja 

 

Članak u međunarodnoj znanstvenoj bazi podataka Springer, dostupno na: 

http://www.springer.com 

Udina, K. (2014) Tehnology and Learning in the School Library [ hrv.Tehnologija i učenje u 

školskoj knjižnici], dostupno na: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-

14136-7_31 

 

Zbornik znanstvenih radova međunarodne konferencije: 

Udina, K.(2016.) Integriranje informacijske pismenosti  u  kurikulum (eng. Integrating  

Information  Literacy  into  the  Curriculum) Proceedings 13th International Scientific 

Conference „Western Balkan Information Literacy“ June on Una River (WBIL 2016.). 

Bihać, 8. do 11. lipnja 2016. godine 

 

Udina, K.(2015) Informacijska pismenost u knjižnicama osnovnih i srednjih škola.  

Proceedings 12th International Scientific Conference „Western Balkan Information 

Literacy“ June on Una River (WBIL 2015.). Bihać, 18-20. Juni 2015. godine [Prijevod: 

Zbornik radova XII. Međunarodne naučne konferencije „Informacijska Pismenost na 

Zapadnom Balkanu“ Juni na Uni, Bihać, 18-20. juni 2015. godine], str.107 

 

Udina, K.(2014) Tehnology and Learning in the School Library [prijevod: Tehnologija i 

učenje u školskoj knjižnici]. European Conference on Information Literacy (ECIL), 

Dubrovnik, 22-24 October 2014., str. 120, dostupno na: www.ecil.com 

 

Udina, K. (2013)  A School Librarian in the Educational System of Croatia. European 

Conference on Information Literacy (ECIL),Istanbul, Turkey, 22-25 October 2013., 

str.178, dostupno na: www.ecil.com 

 

Članci: 
Udina, K. (2016) Pogled u budućnost školske knjižnice, Knjižničar/Knjižničarka, e-časopis 

Knjižničarskog društva Rijeka, br.7, str.40, dostupno na www.kdr.hr  

Udina,K. (2016) Tjedan dobre dječje knjige: 100 riječi i rečenica za 100 godina, 

Knjižničar/Knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, br.7, str.80, dostupno na 

www.kdr.hr  

Udina, K.(2016) Održan 6. samostalni stručni skup Hrvatske udruge školskih knjižničara u Rijeci 

Čitanje i odrastanje, Knjižničar/Knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, br.7, str.194, 

dostupno na www.kdr.hr  

Udina, K.(2015) The European Union TEMPUS programme. Developing Information Literacy for 

lifelonglearning and Knowledge economy in Western Balkan countries. 10 questions for Padraig 

Kirby and Jerald Cavanagh, Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 6, 

dostupno na: www.kdr.hr 

Udina, K. (2015) Peti broj časopisa Knjižničarskog društva Rijeka, HKD Novosti, broj 65 (2015.), 

dostupno na: http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/ 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-14136-7_31
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-14136-7_31
http://www.ecil.com/
http://www.ecil.com/
http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/
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Udina, K. (2015) Stvaralaštvo u školskoj knjižnici, Zrno: časopis za obitelj, vrtić, školu, 113-114, 25-

26, str. 22-24 

Udina, K. (2013) U potrazi za identitetom u osobnim posvetama knjižne baštine: Istraživački 

  projekt „Od osobne posvete do SMS-a“, Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog 

  društva Rijeka, 4 , str. 72, dostupno na:  www.kdr.hr 

Udina, K. (2013) Dodjela godišnje nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ u 2013. godini, 

  Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 4, str. 127, dostupno na: 

www.kdr.hr 

Udina, K. (2012)  Školska knjižnica – srce škole čija vrijednost još nije prepoznata, Školske 

   novine, 16 str, 15-18, dostupno na:  www.skolskenovine.hr               

Udina, K. (2012) Knjižničari knjižnici – humanitarna akcija školskih knjižničara u RH 2011., 

   Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 3 (2012), str.146-151, 

dostupno na: www.kdr.hr 

Udina, K. (2012) Biblioteka „Učenici pisci“ u školskoj knjižnici OŠ Kostrena,  

   Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 3 (2012), str. 155-163, 

dostupno na: www.kdr.hr 

Udina, K. (2012) Najbolji školski knjižničari nagrađeni državnom godišnjom nagradom 

   HUŠK-a „Višnja Šeta“// Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 3 

(2012), str.178-181, dostupno na:  www.kdr.hr 

Udina, K. (2012) 1.državni stručni skup HUŠK-a u Splitu „Horori a priori?“, 

   Knjižničar/knjižničarka, e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 3 (2012), str. 181-185, 

dostupno na:   www.kdr.hr   

Udina, K. (2010) Slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu, Školske novine, 37 (2010), str.8, 

dostupno na:  www.skolskenovine.hr 

Udina, K. (2008) Enigmatička radionica u školskoj knjižnici, Alkica: Dječji enigmatski  

    školski časopis 26,4( 2008), str. 3-5 

Udina, K. (2008) Projekt: Hrvatski velikani u stripu,  Zrno: časopis za obitelj, vrtić, školu 

    80-81, 19 (2008), str.19-20.  

 

Zbornici stručnih i znanstvenih skupova: 

Udina K. Samovrednovanjem do vrednovanja – mi znamo kako.//Smjernice za rad školskog 

knjižničara: zbornik radova 24. Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske/ urednik 

Miroslav Mićanović. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2012. Str. 49-61. (dostupno na 

adresi: www.azoo.hr) 

Udina, K. Nova biblioteka: Učenici pisci.//Čitanje kao dio knjižnično-informacijskog 

obrazovanja: zbornik radova 23. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske/ urednik 

Miroslav Mićanović. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011. Str. 181-189. www.azoo.hr 

Udina, K. Knjižničari knjižnici.// Školske knjižnice i slobodno vrijeme učenika: zbornik radova 

22. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske / urednica Biserka Šušnjić. Zagreb: 

Agencija za odgoj i obrazovanje, 2010. Str. 213-214. http://library.foi.hr/ZBIRKE/proljetna-

skola/index.php?page=knjige 

Udina, K. Priča o Ivani – istraživanje o Ivani Brlić Mažuranić.// Knjiga radova s  Konferencije 

Partnerstvo roditelja i odgojno obrazovnih ustanova: kvalitetna škola u Dubrovniku i 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1992-2007./ urednici Jagoda Tonšić Krema; Anton Toni 

Štemberger; Maja Ljubetić... [et al.]. Dubrovnik: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-

http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.skolskenovine.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.kdr.hr/
http://www.skolskenovine.hr/
http://www.azoo.hr/
http://www.azoo.hr/
http://library.foi.hr/ZBIRKE/proljetna-skola/index.php?page=knjige
http://library.foi.hr/ZBIRKE/proljetna-skola/index.php?page=knjige
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neretvanske županije: Udruga roditelja za izbor kvalitetnog odgoja i obrazovanja Dubrovnik, 

2008. Str. 70-71.  

Udina, K. Susret s piscem: Ivo Brešan. Zbornik radova: 18. Proljetna škola školskih knjižničara 

Republike Hrvatske, uredništvo Biserka Šušnjić; Đudita Franko; Theodor de Canziani Jakšić. 

Rijeka: Grafem, 2007. Str. 138-144. www.azoo.hr 

Udina, K. Dobro je činiti dobro. Zbornik radova: 16.Proljetna škola školskih knjižničara 

Republike Hrvatske, uredništvo Biserka Šušnjić; Đudita Franko; Theodor de Canziani Jakšić. 

Rijeka: Grafem, 2004. Str. 219-221. www.azoo.hr 

Udina, K. Učiti učiti u školskoj knjižnici. Mjesto školske knjižnice u programima djelovanja 

Ministarstva prosvjete i sporta: zbornik 15. Proljetna škola školskih knjižničara Republike 

Hrvatske, uredništvo Biserka Šušnjić; Đudita Franko; Theodor de Canziani Jakšić. Rijeka: 

Grafem, 2003. Str. 76-81. www.azoo.hr 

Udina, K. Intermedijalnost programskih jedinica književnosti, biologije, likovne kulture i 

matematike u nastavi. Interdisciplinarnost i intermedijalnost u programima školskih knjižnica: 

zbornik radova 13. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, urednik Višnja Šeta. 

Rijeka: Prva hrvatska sušačka gimnazija, 2002. Str. 21-25. 

Udina, K. Intermedijalnost u nastavi programskih jedinica književnosti,  prirode i biologije, 

matematike i likovne kulture. Svaki učenik može uspjeti: RI kvaš-21: međunarodni skup 

prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole: zbornik radova Drugi 

hrvatski susret kvalitetnih škola, urednici Jagoda Tonšić-Krema; Milivoj Vrabec; Anton Toni 

Štemberger. Rijeka: Medicinska škola, 2002. Str. 111-115. 

Udina, K. Roditelji i učenici u školskoj knjižnici. Školska knjižnica i kvalitetna škola: poučavanje 

radosti čitanja: zbornik radova 14. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, 

urednica Biserka Šušnjić ... [et al.]. Rijeka: Prva hrvatska sušačka gimnazija, 2002. Str. 62-66; 

163-165. 

Udina, K. Načini poticanja stvaralačkog mišljenja u radu na književnom tekstu. Odiseja u 

školstvu: Ri-Kvaš-2: međunarodni skup prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje 

kvalitetne škole: zbornik radova Prvi hrvatski susret kvalitetnih škola, urednici Jagoda Tonšić-

Krema; Milivoj Vrabec; Anton Toni Štemberger. Rijeka: Medicinska škola, 2001. Str. 118-125. 

Udina, K. Poticanje stvaralačkog mišljenja na književnom tekstu. Kršćanstvo u programima i 

fondovima školskih knjižnica. Lektira i mladi čitatelj: zbornik radova 12. Proljetna škola školskih 

knjižničara Republike Hrvatske / urednica Višnja Šeta. Rijeka: Prva hrvatska sušačka gimnazija, 

2001. Str. 139-144. www.azoo.hr 

Poglavlje u knjizi: 

Bakašun, V. (2007) Narodna čitaonica u Kostreni Sv.Lucija 130 godina. Radionica 

govornog stvaralaštva – kultura govorenja. Rijeka: Fintradeturs, str. 140-147. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azoo.hr/
http://www.azoo.hr/
http://www.azoo.hr/
http://www.azoo.hr/
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Izlaganja na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima: 

 

WBILC 2016., Bihać, 8.-11.06.,  Integriranje informacijske pismenosti  u  kurikulum (eng. 

Integrating  Information  Literacy  into  the  Curriculum) International Scientific Conference 

„Western Balkan Information Literacy“ June on Una River  

 

WBILC 2015., Bihać, 18.-20.06.,  Informacijska pismenost u knjižnicama osnovnih i srednjih 

škola.  12th International Scientific Conference „Western Balkan Information Literacy“ June 

on Una River  

 

ECIL (European Conference on Information Literacy), Dubrovnik, 20.- 23.10.2014. 

Korina Udina: Tehnology and Learning in the School Library (Tehnologija i učenje u 

školskoj knjižnici) 

 

ECIL (European Conference on Information Literacy), Istanbul, Turska, 22.-

24.10.2013.  
Korina Udina: /Prezentacija/  A School Librarian in the Educational System in Croatia 

(Školski knjižničar u obrazovnom sistemu u Hrvatskoj) 

 

Osijek, 20.03.2013., Međunarodni interdisciplinarni skup Kultura, identitet, društvo – 

europski realiteti (International interdisciplinary symposium Culture, society, identity – 

european realities) 

Korina Udina: Kulturni identitet u posvetama knjižne baštine (Cultural identity in the 

inscriptions of liberary heritage) 

 

AZOO, Pazin KVAŠ 2009., Pazin, 13.10.2009. Međunarodni skup kvalitetnih škola, Tema 

skupa „Škola kao radosno mjesto“ 

Korina Udina: Školska knjižnica kao mjesto suradnje 

 

DU-KVAŠ KONFERENCIJA 2007. o Partnerstvu roditelja i odgojno obrazovnih ustanova, 

Duborvnik 2007.  

Korina Udina: / rad s temom/ “Istraživanje o Ivani” 

 

AZOO, MZOS, RI-KVAŠ 2002., Međunarodni skup kvalitetnih škola, Prva hrvatska 

sušačka gimnazija u Rijeci 

Korina Udina /izlaganje/: Intermedijalnost programskih jedinica književnosti, biologije, 

likovne kulture i matematike u nastavi, i radionicu o tom interdisciplinarnom pristupu učenju 

u školskoj knjižnici 

 

AZOO, MZOS, RI–KVAŠ 2000. Međunarodni skup kvalitetnih škola, Medicinska škola u 

Rijeci 

Korina Udina: /radionica/ Načini poticanja stvaralačkog mišljenja u radu na književnom 

tekstu u školskoj knjižnici. 
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Izlaganja na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje i stručnim skupovima 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:  
 

AZOO, 28. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Zadar, 7.-9.04.2016. 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva: Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

 

AZOO, 27. Proljetna škola školskih knjižničara RH,  Primošten, 15.- 18.04.2015. 

Korina Udina: izlaganje „Tehnologija i učenje u školskoj knjižnici“ 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva: Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

 

AZOO, Opatija, 11.siječnja 2014: Državni stručni skup za mentore, savjetnike i voditelje stručnih 

vijeća 

Korina Udina: Ishodi učenja i vrednovanje u školskoj knjižnici 

 

AZOO, 25. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Vodice, 14.-17.travnja 2013. 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva: Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

AZOO, 24.Proljetna škola školskih knjižničara RH, Dubrovnik, 21.-24. ožujka 2012. Smjernice 

za rad školskog knjižničara u teoriji i praksi 

Korina Udina: Samovrjednovanjem do vrjednovanja, istraživanje i prezentacija rezultata 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva: Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

 

AZOO, 23. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Osijek, 9.-11. svibnja 2011. 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva: Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

 

AZOO, Rijeka, 28.08.2010., međužupanijski stručnom skupu za likovnu i glazbenu kulturu 

osnovnih i srednjih škola u Prvoj hrvatskoj sušačkoj gimnaziji u Rijeci  

Korina Udina: Interdisciplinarno poučavanje u školskoj knjižnici 

 

AZOO, 22. Proljetna škola školskih knjižničara, Zagreb, 7.-10. travnja 2010. Školska knjižnica i 

slobodno vrijeme učenika, Neposredno i posredno uključivanje knjižničara u školski kurikulum 

Korina Udina: Pokretanje humanitarne akcije na državnom nivou «Knjižničari knjižnici» za izradu 

taktilnih slikovnica 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva: Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

 

AZOO, Proljetna škola školskih knjižničara, Zadar, 22.-25. travnja 2009. 

Upravljanje znanjem školskog knjižničara u funkciji razvoja školskoga kurikuluma u ozračju 

interkulturalnog dijaloga 

Korina Udina, predsjednica Povjerenstva- Dodjela nagrade HUŠK-a „Višnja Šeta“ zaslužnim 

školskim knjižničarima 

 

AZOO, Stručni skup za voditelje ŽSV-a, Zagreb, 21. listopada 2009. U Željezničkoj tehničkoj 

školi u Zagrebu: Knjižnica – ključna poveznica u nacionalnom i školskom kurikulu 

Korina Udina: Korelacija knjižničnog odgoja i obrazovanja i nastavnih predmeta 

Korina Udina: Primjeri dobre prakse iz školske knjižnice 
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AZOO, Zagreb, 26.kolovoza 2008., OŠ Ivan Merz 

Korina Udina: U radnoj skupini za povezivanje nastavnih tema s programom Knjižničnog odgoja i 

obrazovanja, Plan i program povezivanja nastavnih tema iz likovne i glazbene kulture s Knjižničnim 

programom informacijske pismenosti 

 

AZOO, Opatija, Proljetna škola školskih knjižničara, 2.-5. travnja 2008. 

Suradnja u informacijskom društvu – s obzirom na potrebe školskoga knjžničarstva 

Korina Udina: Povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Višnja Šeta“ dodjelilo mi nagradu 

 

MZOŠ, AZOO, Šibenik, 18. – 21. travnja 2007. Proljetna škola školskih knjižničara  

Školska knjižnica – Informacijska pismenost i poticanje čitanja  

Korina Udina: Književni susret s Ivom Brešanom, interwiu s Ivom Brešanom i radionica za 

knjižničare 

 

AZOO, Zagreb, 24. – 25. listopada 2006. 

Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća školskih knjižničara 

Školska knjižnica i HNOS 

Korina Udina: Primjeri dobre prakse iz školske knjižnice 

 
AZOO, Rijeka, 1.rujna 2006., Spomenička knjižnica Mažuranić-Brlić-Ružić 

Korina Udina: Međupredmetno povezivanje u obradi lektire 

 

AZOO, Zagreb, 1.- 3. ožujka 2006. Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća školskih 

knjižničara, promaknute knjižničare i knjižničare u HNOS-u, Timski rad, projektno učenje, 

pozadinska glazba 

Korina Udina: Projektni dan i međupredmetno povezivanje u školi iz školske knjižnice  

 

AZOO, Zagreb, 25. – 26. studenog 2004. Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća školskih 

knjižničara: Mrežne stranice, Power Point, Informatizacija 

Korina Udina: Pokretanje mrežne stranice za županijsko stručno vijeće za povezanost knjižničara 

(www.svok-pgz.hr na Internet Archive Wayback Machine)i primjer PowerPoint multimedijske 

prezentacije 

 

MZOŠ, AZOO, Novi Vinodolski, 14. – 17. travnja 2004. Proljetna škola školskih knjižničara: 

Uloga školske knjižnice u novom obrazovnom okruženju 

Korina Udina: Dobro je činiti dobro, humanitarna akcija (i svečanost predaje paketa knjiga 

ravnateljici Doma Braće mažuranić Krunoslavi Barberić) 

 

 

AZOO, Zagreb, 4. – 5. studenog 2003. Seminar za voditelje ŽSV školskih knjižničara 

Korina Udina: Važnost i uspjeh informatizacije osnovnoškolskih knjižnica PGŽ 

 
MZOŠ, AZOO, Novi Vinodolski, 23. – 24. travnja 2003. PŠŠK i skup voditelja ŽSV 

Korina Udina: Učiti učiti u školskoj knjižnici 

 

MZOŠ, AZOO, Crikvenica, 24.-27. travnja 2002., XIV:Proljetna škola školskih knjižničara 

Korina Udina: voditeljica stvaralačke radionice o roditeljima u školskoj knjižnici 

Korina Udina: Izlaganje Roditelji i učenici u školskoj knjižnici 

 

MZOŠ, AZOO, Rijeka, 26. ožujka 2002. 

Korina Udina: prikaz teme Roditelji i učenici u školskoj knjižnici 

 

MZOŠ, AZOO, Novi Vinodolski, 16.-19.svibnja 2001. XII: Proljetna škola školskih knjižničara  

http://www.svok-pgz.hr/
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Korina Udina: održala izlaganje Intermedijalnost programskih jedinica književnosti, biologije, likovne 

umjetnosti i matematike 

 

MZOŠ, AZOO, Crikvenica, 17.-20. svibnja 2000., XII. Proljetna škola školskih knjižničara 

Korina Udina: voditeljica stvaralačke radionice Poticanje stvaralačkog mišljenja 

 

MZOŠ, AZOO, Rijeka, 7. travnja 2000.  

Korina Udina: Prikaz poticanja stvaralačkog mišljenja i prosocijalnog ponašanja na satu lektire u 

školskoj knjižnici 

 

Izlaganja na Županijskim stručnim vijećima školskih knjižničara Primorsko-goranske 

županije, dostupno na www.ettaedu.hr od 2011. godine, kronološki:  

ŽSV PGŽ, Rijeka, 26. -27. listopada 2002.,OŠ Pećine 

Korina Udina: Uloga školskog knjižničara u rasterećenju učenika (Međunarodni dan školskih 

knjižnica obilježen otvorenošću knjižnica građanima) 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 28.veljače 2003., Gradska vijećnica 
Korina Udina: Modeli učenja i poučavanja u školskoj knjižnici  

ŽSV PGŽ, Rijeka, 26.rujna 2003., OŠ Pećine 

Korina Udina: Rješavanje disciplinskih problema u školskoj knjižnici prema metodama Kvalitetne 

škole Williama Glassera 

Korina Udina: organizacija otvorenih vrata knjižnica s povezanim aktivnostima za Svjetski dan 

školskih knjižnica 

Korina Udina: osnivanje prve podružnice HUŠK-a u PGŽ 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 29.siječnja 2004., OŠ Pećine 

Korina Udina: Informatizacija rada školskih knjižnica na području PGŽ i tečaj korištenja modula 

knjižničnog programa MetelWin. 

 

Skup ravnatelja osnovnih škola PGŽ, Rijeka, 24.ožujka 2004., OŠ Pećine 

Korina Udina: Mjesto školske knjižnice u životu škole i potreba informatizacije njezina rada 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 14.rujna 2004., OŠ Pećine 

Korina Udina: Projekti u školskoj knjižnici 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 16.veljače 2005., Područna škola Kostrena 

Korina Udina: Predstavljanje novog načina povezanosti u radu vijeća: web stranica stručnog vijeća 

osnovnoškolskih knjižničara PGŽ www.svok-pgz.info (pregled projekata po školama,primjera dobre 

prakse, biltena, fotografija, održanih izložbi po izboru knjižničara. Tekstualni dio metodički obrađen, 

primjeri nastavnih satova u školskoj knjižnici) 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 13.06. 2005., Spomenička knjižnica Mažuranić-Brlić-Ružić 

Korina Udina: Svjesnost o očuvanju književne baštine:  Humanitarna akcija za restauraciju dvaju 

molitvenika 

 

 

http://www.ettaedu.hr/
http://www.svok-pgz.info/
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ŽSV PGŽ, Rijeka, 24. studenog 2005.,OŠ Pećine 

Korina Udina: Projekti i stvaralački satovi u školskoj knjižnici 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 30.05.2006., OŠ Vežica 

Korina Udina: Kultura govorenja, govorno stvaralaštvo u školskoj knjižnici kroz scensku aktivnost 

 

ŽSV PGŽ, Kostrena, 15.ožujka 2006, PŠ Kostrena 

Korina Udina: Knjižnica i knjižnično-informacijsko područje u HNOS-u 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 31. Kolovoz 2006. Spomenička knjižnica Mažuraniž-Brlić-Ružić 

Korina Udina: Ostvarivanje nastavnih tema terenskom nastavom 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 28.rujna 2006., OŠ Pehlin 

Korina Udina: Primjer integracijsko-korelacijskog dana u OŠ Kostrena „Petica“ 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 24.studenog 2006. OŠ Kostrena 

Korina Udina: Projekt u nastavi i timsko suradničko učenje, Dobri odnosi u školi i zajednička 

odgovornost 

 

ŽSV PGŽ, Pula, 5. Prosinca 2006., 12. Sajam knjige u Puli 

Korina Udina: Terenska nastava u HNOS-u i školska knjižnica  

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 30. ožujka 2007. Gradska vijećnica Rijeka 

Koraljka Mahulja-Pejčić, Korina Udina: Uloga školske knjižnice u obrazovanju - izvješće s radionice 

Odsjeka informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 

Korina Udina: Uloga školske knjižnice u obrazovanju 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 28. rujna  2007., OŠ Kostrena 

Korina Udina: Korelacija iz školske knjižnice (kako uz strip „Tomislav-prvi hrvatski kralj“ ostvariti 

ciljeve prema HNOS-u u 6. i 8. razredu na nastavi HJ, LK, Pov i knjižnice) 

 

ŽSV PGŽ, Kostrena, 18.ožujka 2008., OŠ Kostrena 

Korina Udina (knjiž.), Ina Randić Đorđević (HJ): Korelacija knjižnice, hrvatskog jezika i glazbene 

kulture u radionici „Hip-hop: Freestyle plima: sprej, ritam i rima“ 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 14.listopada 2008., Spomenička knjižnica Mažuranić-Brlić-Ružić 

Korina Udina, Romana Leko (predsjednica Centra za neohumanističke studije): o učeničkom 

stvaranju svoje prve knjige i državnom natječaju za djecu u pisanju i ilustriranju vlastite priče 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 15. prosinca 2008. OŠ Kostrena 

Korina Udina, Ivana Vladilo: Konkretizacija kurikularnih tema kroz osmišljavanja neposrednog rada 

školskog knjižničara 

Korina Udina i Goran Moravček (izdavačka kuća Adamić): Akcija „100 paketa knjiga za 100 

knjižnica“ – svečanost podjele knjiga školskim knjižnicama PGŽ i Ličko-Senjske županije, članak 

dostupan na: http://www.kostrena.hr/rnd/1002/Donacija-izdavacke-kuce--ADAMIC.wshtml 

 

 

http://www.kostrena.hr/rnd/1002/Donacija-izdavacke-kuce--ADAMIC.wshtml
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ŽSV PGŽ, Kostrena, 31. ožujka 2009. 

Korina Udina, Majda Leskovar:  Najave aktivnosti u školskoj knjižnici: Plakat ili poster 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 5. studenog 2009. OŠ Kostrena 

Korina Udina: Korelacija knjižničnog odgoja i obrazovanja i nastavnih predmeta u projektu Tajne vile 

Ružić u OŠ Pećine 

 

ŽSV PGŽ, Kostrena, 27. svibnja 2010. 

Korina Udina: Izrada taktilnih slikovnica u školskoj knjižnici (i izložba izrađenih slikovnica) 

 

ŽSV PGŽ Rijeka, 9. ožujka 2011. 

Korina Udina: Županijski prijedlog kandidata za nagradu HUŠK-a 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 9.studeni 2011. 

Korina Udina: Međunarodni dan školskih knjižnica  na prvom stručnom skupu HUŠK-a u Splitu 

„Horori a priori“ 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 16. svibnja 2012. 

Korina Udina, Ivana Vladilo: Samovrednovanjem do vrednovanja  

 

ŽSV PGŽ, Ravna Gora, 11. ožujka 2013. 

Korina Udina: Ishodi učenja u istraživačkom projektu Posvete u knjigama 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 13. veljače 2014. 

Korina Udina: Ishodi učenja i vrjednovanje u školskoj knjižnici 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 27.veljače 2015. 

Korina Udina: Knjižnica-informacijska sinapsa, časopis Knjižničarskog društva Rijeka, urednica 

                        Prezentacija 2.Europske konferencije o informacijskoj pismenosti u Dubrovniku 

 

ŽSV PGŽ, Rijeka, 30.studeni 2015. 

dr.sc.Korina Udina: Paradoksi u profesiji školskog knjižničara 

 

ŽSV PGŽ za talijanski jezik, Rijeka, 4.04.2016. 

dr.sc. Korina Udina: Učenje talijanskog jezika u međupredmetnom povezivanju s 

knjižničnim i informacijskim obrazovanjem 

 

 

Nagrada, priznanja, zahvalnice, odluke, potvrde  

 

 

Nagrada „Višnja Šeta“ u 2008. godini za izniman doprinos školskom knjižničarstvu 

dodijeljena od Hrvatske udruge školskih knjižničara  

 

 

Priznanja: 

 PRIZNANJE za sudjelovanje u projektu ,,Memento prijateljstva'' i uspješnu provedbu sadržaja  

Građanskog odgoja i obrazovanja, Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono,  30. lipnja 2015. 
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 PRIZNANJE za izuzetan rad s učenicima koji su osvojili 1.mjesto na Državnoj smotri LIDRANO 2005.    

 PRIZNANJE za izuzetan rad s učenicima koji su osvojili 3.mjesto na Državnoj smotri LIDRANO 2006.    

 PRIZNANJE za izuzetan rad s učenicima koji su osvojili 3. Mjesto na Državnoj smotri LIDRANO 

2007.  

 PRIZNANJE za sudjelovanje u državnom natječaju „Moja prva knjiga“ CZNS Karlovac 30.rujna 2010. 

 PRIZNANJE za stručan  i stvaralački rad s darovitim učenicima hrvatskih škola na „Novigradskom 

proljeću“ 2000. 

 PRIZNANJE za visokostručan i stvaralački rad s darovitim učenicima hrvatskih škola i nesebično 

prenošenje iskustva kreativnim učiteljima na  Novigradskom proljeću 3.-10. svibnja 1998. 

 PRIZNANJE za visokostručan i stvaralački rad s darovitim učenicima hrvatskih osnovnih škola i 

nesebično prenošenje iskustva kreativnim učiteljima na Novigradskom proljeću 29.08.- 5.09.1997. 

 PRIZNANJE za stvaralački rad i sudjelovanje s učenicima na županijskim susretima LIDRANO 1995. 

 PRIZNANJE za stvaralački rad s učenicima i sudjelovanje na općinskim susretima LIDRANO 1995. 

 PRIZNANJE za unaprjeđenje i razvijanje stvaralaštva darovitih osnovnoškolaca Republike Hrvatske na 

„Novigradskom proljeću“ 1996. 

 PRIZNANJE za doprinos razvoju i unapređivanju govornog stvaralaštva u školi dječjeg stvaralaštva 

„Novigradsko proljeće“ 1995. 

 

Zahvalnice: 

 ZAHVALNICA - Hrvatska mreža školskih knjižničara, Čitanjem do zvijezda SŠ, članici Prosudbenog 

povjerenstva za multimedijske uratke, državna razina, 15. travnja 2016. 

 ZAHVALNICA - Hrvatska mreža školskih knjižničara, Čitanjem do zvijezda SŠ, članici Prosudbenog 

povjerenstva za multimedijske uratke, županijska razina, 26. veljače 2016. 

 ZAHVALNICA - Hrvatska mreža školskih knjižničara, Čitanjem do zvijezda SŠ, članici Prosudbenog 

povjerenstva za multimedijske uratke, školska razina natjecanja, 11. prosinca 2015. 

 ZAHVANICA za dugogodišnji rad voditeljice županijskog stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara 

PGŽ, AZOO, svibanj 2014. 

 ZAHVALNICA za sudjelovanje u projektu Piramida od knjiga, NSK 2012. 

 ZAHVALNICA za desetogodišnji predani rad voditeljice županijskog stručnog vijeća osnovnoškolskih 

knjižničara Primorsko-goranske županije 2011. 

 ZAHVALNICA prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida u OŠ Pećine, Rijeka 2010. 

 ZAHVALNICA za sudjelovanje na općinskim susretima LIDRANO 2008.                                          

 ZAHVALNICA za sudjelovanje na županijskim susretima LIDRANO 2008.                                        

 ZAHVALNICA za sudjelovanje na općinskim susretima LIDRANO 2007.                                            

 ZAHVALNICA za sudjelovanje na županijskim susretima LIDRANO 2007.                                        

 ZAHVALNICA za vrstan rad u dramsko-scenskom izrazu na Državnim susretima LIDRANO 2007. 

Novigrad    

 ZAHVALNICA za vrstan rad u dramsko-scenskom izrazu na Državnoj smotri LIDRANO 2006. Zadar   

 ZAHVALNICA za vrstan rad u dramsko-scenskom izrazu na Državnoj smotri LIDRANO 2005. 

Dubrovnik   

 ZAHVALNICA za potporu Prvog susreta mladih „Svibanj va Škrljevu“ Katedre čakavskog sabora Lubo 

Pavešić 27. Svibnja 2006. 

 ZAHVALNICA na potpori i sudjelovanju u organizaciji 23. Riječkog karnevala 2006. 

 ZAHVALNICA za vrstan rad i sudjelovanje na županijskim susretima LIDRANO 2004. 

 ZAHVALNICA za vrstan rad i sudjelovanje na općinskim susretima LIDRANO 2004. 

 ZAHVALNICA za vrstan rad i sudjelovanje na županijskim susretima LIDRANO 2003. 

 ZAHVALNICA za postignut uspjeh na školskim susretima recitalom „More“ LIDRANO 2003.  

 ZAHVALNICA za doprinos u području prosvjete i kulture Općine Kostrena u proteklim godinama, 

Kostrena 27. prosinca 2000. 

 ZAHVALNICA nacionalne radio mreže Hrvatskog katoličkog radija za nesebično darivanje 2000. 

 ZAHVALNICA za postignut uspjeh na županijskim susretima LIDRANO 1998. 

 

Odluke Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb: 

- Odluka o ponovnom izboru u zvanje stručni suradnik savjetnik 22.rujna 2015. 

- Odluka o ponovnom izboru u zvanje stručni suradnik savjetnik 11.veljače 2011. 



            

 

 15  

 

- Odluka o napredovanju u zvanje stručni suradnik savjetnik 30. kolovoza 2005. 

- Odluka o napredovanju u zvanje stručni suradnik mentor 29. prosinca 1999. 

- Odluke o imenovanju voditelja županijskog stručnog vijeća Primorsko-goranske županije za razdoblja:    

1.09.2010.- 31.08.2012. 

1.09.2008.- 31.08.2010. 

                                                                       1.09.2006.- 31.08.2008. 

1.09.2004.- 31.08.2006. 

1.09.2002.- 31.08.2004. 

1.01.2001.- 01.09.2002. 

 

Potvrde o izvannastavnom stručnom radu: 

 Potvrda o stručnom usavršavanju AZOO, 30.rujna 2016., ŽSV PGŽ 

 Potvrda o stručnom usavršavanju AZOO, 07. srpnja 2016., ŽSV PGŽ  

 Državni stručni skup 28. Proljetna škola školskih knjižničara RH - Primjena strategija učenja i 

upravljanja informacijama u školskom knjižničarstvu. Zadar, 7.- 9.travnja 2016. 

 Potvrda o stručnom usavršavanju AZOO, 11.ožujka 2016., ŽSV PGŽ 

 Potvrda o stručnom usavršavanju AZOO, 01. srpnja 2015., Cjelovita kurikularna reforma, ŽSV PGŽ 

 Državni stručni skup 27. Proljetna škola školskih knjižničara RH – Medijska pismenost - Potvrda o 

izlaganju na državnom stručnom skupu, Proljetnoj školi školskih knjižničara RH, Primošten, 18. travnja 

2015. 

 Potvrda o stručnom usavršavanja AZOO, 27.02.2015. Prva Riječka gimnazija, ŽSV PGŽ 

 Potvrda o stručnom usavršavanju AZOO, 04.11.2014., OŠ Podmurvice, ŽSV PGŽ 

 Potvrda o stručnom usavršavanju AZOO, Rijeka, 02. srpnja 2014., ŽSV PGŽ 

 Državni stručni skup XXVI. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Pula, 6.- 9.travnja 2014. 

 AZOO,Opatija, od 10.-11-siječnja 2014. Državni skup za stručne suradnike školske knjižničare mentore 

i savjetnike i voditelje stručnih vijeća 

 Potvrda o stručnom usavršavanju, ŽSV PGŽ, Rijeka, 13.veljače 2014. 

 Potvrda o stručnom usavršavanju ŽSV PGŽ, Kostrena, 19.lipnja 2013.  

 Državni stručni skup XXV. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Vodice, 14.-17.travnja 

2013.Komunikacija u školskoj knjižnici-ukorak s vremenom 

 Stručno usavršavanje na školskoj razini, OŠ Kostrena 18.svibnja 2013. Praćenje, vrednovanje i 

ocjenjivanje učenika s teškoćama 

 Potvrda o stručnom usavršavanju, ŽSV PGŽ, Ravna Gora, 11.ožujka 2013. Ishodi učenja u školskoj 

knjižnici i kako ih pravilno formulirati 

 Potvrda o stručnom usavršavanju, ŽSV PGŽ, Opatija,  27.studeni 2012. 

 AZOO, Svjetska baština u rukama mladih, Rijeka: Guvernerova palača, 18.listopad 2012. 

 AZOO, potvrda o stručnom usavršavanju, Kostrena, 18.svibnja 2012. Kako prepoznati i razvijati 

europsku dimenziju u obrazovanju 

 Potvrda o stručnom usavršavanju, ŽSV PGŽ, Rijeka, 16.svibnja 2012. 

 AZOO, XXIV. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Dubrovnik, 21.-24. ožujka 2012. 

 Potvrda o stručnom usavršavanju, ŽSV PGŽ, Rijeka, 15.veljače 2012. 

 Potvrda o stručnom usavršavanju, ŽSV PGŽ, Rijeka, 9. Studeni 2011. 

 AZOO, Stručni skup za mentore i savjetnike, Primošten, 10.-12. listopada 2011. 

 AZOO, XXIII. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Osijek, 9.-11. svibnja 2011. 

 AZOO, Rijeka, 28.08.2010., međužupanijski stručnom skupu za likovnu i glazbenu kulturu osnovnih i 

srednjih škola u Prvoj hrvatskoj sušačkoj gimnaziji u Rijeci 

 AZOO, Split, od 13.-15.05.2010. Državni stručni skup za županijske voditelje RH  

 Državni stručni skup za školske knjižničare voditelje županijskih stručnih vijeća, Zagreb, 21.10.2009. 

 XXI. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Državni seminar za školske knjižničare u osnovnim i 

srednjim školama, Zadar,22.-25.04.2009. 

 Međunarodni stručnoznanstveni skup Peti hrvatski susret kvalitetnih škola, Pazin,12.-13.10.2009. 

 Stručni skup za školske knjižničare, Olimpijski centar Bjelolasica, 24.06.2008. 
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 XX. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Opatija, 2.-4.04.2008. 

 Stručni skup za školske knjižničare voditelje županijskih stručnih vijeća, Zagreb,5.-6-03.2008. Polazišta 

za izradu mjerila kvalitete rada u školskom knjižničarstvu 

 AZOO,Trogir, 1.-2. ožujka 2007. Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća školskih knjižničara, 

promaknute knjižničare i knjižničare u HNOS-u: Suradnja školske knjižnice i muzeja 

 XIX. Proljetna škola školskih knjižničara RH,Šibenik,18.-21.04.2007. 

 Rad s darovitim učenicima u Školi stvaralaštva“Novigradsko proljeće 2007.“,Novigrad,5.-12.05.07. 

 Stručni skup za voditelje županijskih strunih vijeća,Opatija,11.-13.07.2007. 

 Potvrda Odsjeka informacijskih znanosti,Filozofski fakultet u Zagrebu, Uloga školske knjižnice u 

obrazovanju, 5.ožujka 2007. 

 Osposobljavanje stručnih timova za rad prema HNOS-u,Opatija,13.-15.11.2006. 

 Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća,Zagreb,24.-25.10.2006. 

 Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća,Zagreb,1-3.03.2006. 

 14.XVIII.Proljetna školsa školskih knjižničara RH, Šibenik,29.03.-1.04.2006. 

 15.Seminar za voditelje županijskih vijeća,Zagreb,12.-13.10.2005. 

 16. XVII.Proljetna škola školskih knjižničara RH,Poreč,9.-12.03.2005. 

 Potvrda Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske za vanjskog suradnika i za rad na 

ostvarivanju projekta Kreativni vikendi, te vođenje radionice Govorenje teksta 16.travnja 2002. 

 Potvrda MZOŠ,AZOO, Rijeka, 16.travnja 1999. OŠ Pećine, Povijest škole i školska knjižnica 

 Potvrda Ministarstva prosvjete i sporta, Lovran 8.-9.siječnja 1998. Kvalitetan učenički dom 

 Potvrda  Ministarstva kulture i prosvjete o radu u radionici Proljetne škole školskih knjižničara, 

Crikvenica, 20.-22. svibnja 1994. 

 Potvrda za uspješan rad u stvaralačkoj recitatorskoj radionici s darovitim učenicima i učiteljima na 

Novigradskom proljeću 1994. 

 Potvrda za uspješan  rad s učenicima u stvaralačkoj radionici škole dječjeg stvaralaštva Novigradsko 

proljeće 9. svibnja 1993. 

 

Mentor pripravniku do polaganja stručnog ispita, kronološki: 

1. Helena Barić Karković, OŠ Jelenje –Dražice , 2008. 

2. Jasminka Barić Pupić, OŠ Sv.Matej, Viškovo, 2009. 

3. Ana Božić Blažević, OŠ Ivan Mažuranić, Novi Vinodolski, 2010. 

4. Nensi Čargonja Košuta, OŠ Srdoči, Rijeka, 2011. 

5. Iva Merlak, OŠ Hreljin, Rijeka, 2013. 

 


