
 

 

  

Za pozitivnu razliku u odgoju i obrazovanju  

 

Upute za sudjelovanje na 32. Proljetnoj školi školskih 

knjižničara  na mreži 

 

Poštovane kolege i kolegice, 

32. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske održat će se na mreži 

od 24. do 26. ožujka 2021. godine. Kako biste uspješno pratili predavanja, 

sudjelovali na radionicama i primjerima dobre prakse pripremili smo Vam ove upute 

pa molimo da ih pažljivo pročitate. 

1. Program skupa kao i sve druge važne informacije o stručnom skupu dostupne 

su od 24. 2. 2021. na web stranici knjižničara URL: http://knjiznicari.skole.hr/ 

 

2. Prijava na 32. PŠŠK na Ettaedu – platformi za online prijavljivanje na stručne 

skupove bit će moguća od 24. veljače 2021. do 14. ožujka 2021.  

 

3. Pročitajte sažetke radionice i prema želji i dostupnosti odaberite jednu 

radionicu u prijepodnevnom i drugu u popodnevnom terminu. Broj sudionika 

na radionicama je ograničen. Svaki sudionik treba sudjelovati na dvije 

radionice. 

Popisi radionica i voditelja te sažeci radionica dostupni su na poveznici  

URL: http://knjiznicari.skole.hr/skupovi/pssk_2021  

 

4. Pročitajte sažetke primjera dobre prakse i prema želji i dostupnosti odaberite 

jednu sesiju u prijepodnevnom i drugu u popodnevnom terminu. Broj 

sudionika na sesijama je ograničen.  

Svaki sudionik treba sudjelovati na dvije različite sesije primjera dobre prakse. 

Sažeci primjera dobre prakse dostupni su na poveznici 

URL: http://knjiznicari.skole.hr/skupovi/pssk_2021  

 

5. Obrazac za odabir radionica i primjera dobre prakse sudionici će dobit 

 1. ožujka 2021. na e-mail adrese navedene u sustava ettaedu. 
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6. 32. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske održava se putem 

Adobe Connect komunikacijskog i kolaboracijskog alata. Ukoliko do sada niste 

koristili ovu aplikaciju detaljne upute za instaliranje i ulazak u virtualne sobe 

dostupne su na poveznici  

URL: http://knjiznicari.skole.hr/?news_hk=1&news_id=557&mshow=290#mod_news  

 

7. Predavanja 24. i 26. 3. održavaju se u virtualnoj sobi na adresi  

URL: https://connect.carnet.hr/knjiznicari 

 

8. Radionice i primjeri dobre prakse 25. 3. održavaju se u različitim virtualnim 

sobama koje imaju različite adrese, a poveznice na njih dobit ćete na svoje 

mail adrese navedene u obrascu prijave. 

 

9. Prilikom ulaska u virtualne sobe prijavite se svojim AAI@Edu.hr korisničkim 

računom ili u opciji Gost napišite svoje puno ime i prezime kako bismo mogli 

pratiti vašu prisutnost na skupu. 

 

10.  Sva izlaganja počinju u točno vrijeme navedeno u Programu, a u virtualne 

sobe moći ćete uči od 30 do 15 minuta prije početka.  
 

 

Uvjeti za dobivanje potvrde o sudjelovanju na 32. Proljetnoj školi školskih 

knjižničara su: 

1. Sudjelovanje na svim predavanjima 24. 3. 2021. 

2. Sudjelovanje na dvije radionice i dvije različite sesije primjera dobre prakse 

25. 3. 2021.  

3. Sudjelovanje na svim predavanjima 26. 3. 2021. 

 

 

Dobro došli na 

32. Proljetnu školu školskih knjižničara i 

1. Proljetnu školu školskih knjižničara na mreži 
 

 

 Organizacijski odbor 32. PŠŠK 
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