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GRADSKA KNJIŽNICA 
VELIKA GORICA 
 
Središnji odjel za odrasle  
Zagrebačka 37 
10410 Velika Gorica 
tel: 01 6222 948 
e-mail: posudba@knjiznica-vg.hr 
 
Dječji odjel 
Zagrebačka 37 
(potkrovlje) 
10410 Velika Gorica 
tel: 01 6260 689 
e-mail: djecji@knjiznica-vg.hr 
 
Područna knjižnica Galženica  
Trg Stjepana Radića 5 
10410 Velika Gorica 
tel: 01 6222 194 
e-mail: galzenica@knjiznica-vg.hr 
 
www.knjiznica-vg.hr 

 

 
 
 

Osobna karta Gradske 
knjižnice Velika Gorica 

Središnji odjel za odrasle i Dječji odjel, 
Zagrebačka 37 i Područna knjižnica Galženica, 
Trg S. Radića 5  
 

PROSTOR: 730 m2 

ČLANOVI : 11.021 član 

BROJ POSJETA: 64.021 posjet 

CIRKULACIJA GRAĐE: 210.052 sveska  

BROJ KORISNIKA INTERNETA: 1.454 korisnika 

BROJ POSJETA MREŽNIM STRANICAMA: 44.495 posjeta 

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE: 62,5 sati tjedno 

MJESTA ZA PRISTUP INTERNETU: 9 mjesta 

RAČUNALO ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE: 1 

(dislocirano u Udrugu „Uspon“, M. Magdalenića 4)  

MJESTA ZA ČITANJE DNEVNOG TISKA: 16 

MJESTA U ČITAONICAMA: 30 

STANJE FONDA 31.12.2016.: 117.289 svezaka 

PRETPLAĆENIH NASLOVA ČASOPISA I NOVINA: 43 

NABAVA U 2016. godini: 5.549 

KULTURNI PROGRAMI U 2016. godini: 111 

BROJ ZAPOSLENIH: 21  

mailto:posudba@knjiznica-vg.hr
mailto:djecji@knjiznica-vg.hr
mailto:galzenica@knjiznica-vg.hr
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I. UVOD 
 
Gradska knjižnica Velika Gorica u protekloj 2016. godini bila je nezaobilazna 
institucija u promicanju knjige i čitanja. Kao mjesni prilaz znanju, ova knjižnica 
je tijekom protekle godine bila na usluzi građanima Grada Velike Gorice i 
pripadajućih naselja, ali i šire, omogućavajući im neposredan pristup svim 
vrstama znanja i obavijesti. Iz tih razloga Gradska knjižnica Velika Gorica 
nastojala je tijekom čitave godine 
 

 stvarati i jačati čitalačke navike kod djece od najranije dobi, kao i kod 
odraslih osoba, 

 podupirati osobno obrazovanje za koje se odlučuje pojedinac, kao i 
formalno obrazovanje na svim razinama, 

 stvarati mogućnost za osobni kreativni razvitak, naročito kod djece i 
mladih, 

 promicati svijest o kulturnom naslijeđu, uvažavanju umjetnosti, 
znanstvenih postignuća i inovacija, 

 njegovati dijalog među kulturama i zastupati kulturne različitosti, 
 raditi na obogaćivanju i sređivanju zavičajne građe, 
 osiguravati korisnicima pristup svim vrstama obavijesti zahvaljujući 

novim tehnologijama, 
 osiguravati pristup informacijama korisnicima s posebnim potrebama, 
 pomagati korisnicima u razvijanju obavijesnih vještina i kompjuterske 

pismenosti, 
 
a sve zahvaljujući jasnoj programskoj koncepciji knjižnice i definiranim 
ciljevima vezanim uz potrebe sredine u kojoj knjižnica djeluje.  
No, 2016. godina u djelovanju Gradske knjižnice Velika Gorica imala je i svoje 
specifičnosti u odnosu na protekle godine što će biti vidljivo kroz Izvješće. 
U 2016. godini navršilo se 130 godina od otvaranja Prve čitaonice u Velikoj 
Gorici što smo tijekom godine proslavili nizom aktivnosti a potvrda više od 
jednog stoljeća kontinuiranog rada na polju knjižničarstva vidljiva je u 
monografiji „Gradska knjižnica Velika Gorica u lokalnoj zajednici – 130 
godina od otvaranja Prve čitaonice“ čije će predstavljanje biti početkom 
2017. Druga, iznimno važna stručna djelatnost bila je provedba revizije 
cjelokupnog knjižnog fonda, što je zakonska obveza za knjižnice, a koja se 
provodi svakih deset godina. Ona je postupno provedena na sve tri lokacije 
Gradske knjižnice Velika Gorica i zbog tih radnji knjižnica je bila zatvorena 6 
mjeseci što se naravno odrazilo na statističkim pokazateljima vidljivim u 
Izvješću ali to se redovno događa prilikom takvog opsežnog posla.   
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Svoj program Gradska knjižnica Velika Gorica realizirala je na tri lokacije – 
Središnjem odjelu za odrasle i Dječjem odjelu, Zagrebačka 37 te u Područnoj 
knjižnici Galženica, Trg Stjepana Radića 5. 
 
Unatoč naporima i nizu sastanaka u Gradu Velika Gorica prostor Područne 
knjižnice Galženica nije kvalitativno poboljšan. Njegovo preuređenje i 
proširenje povezano je s cjelovitom obnovom Doma kulture do kojeg nije 
došlo u 2016. godini. Važno je istaknuti da se dogodio kvalitativan pomak 
osiguranjem depoa u koji je, nakon revizije, pohranjen dio neaktualnog fonda 
i dublete te je tako pročišćeni fond bolje dostupan i pregledniji korisnicima u 
slobodnom pristupu. Uređen je i čitaonički prostor za studijski rad. 
 
Ovom prilikom ponovno ponavljamo činjenice iz prošlih izvješća o radu. Kako 
se Grad Velika Gorica iz dana u dan sve više razvija i brojčano povećava, 
nameće se potreba za promišljanjem nove samostalne zgrade gradske 
knjižnice u kojoj će biti moguće pokrenuti nove programe u skladu s razvojem 
novih medija i tehnologija, a koji su već postali sastavni dio redovnih usluga 
proširenih djelatnosti u knjižnicama. O tome smo u više navrata govorili 
tijekom izrade Strategije razvoja Grada Velike Gorice i nedostatnost sadašnjeg 
prostora ustanove uključena je u konačan tekst. Prije 130 godina kada je 
otvorena Prva čitaonica u Velikoj Godini raspravljalo se o gradnji posebne 
zgrade ali do današnjeg dana ta ideja nije oživotvorena. Monografija 
„Gradska knjižnica Velika Gorica u lokalnoj zajednici -  130 godina od 
otvaranja Prve čitaonice“, činjenično govori o tome kako bi se senzibilizirala 
javnost za novu knjižnicu koja ne promišlja samo prostor za nove knjige nego 
i nove sadržaje namijenjene građanstvu kako bi oni mogli odgovoriti na sve 
izazove koje nameću nove društvene i tehnološke okolnosti. 
Kako se u sastavu Grada Velike Gorice nalazi 58 naselja, od kojih su neka dosta 
loše povezana s gradom te je korisnicima otežan dolazak u Gradsku knjižnicu, 
rješenje bi se moglo naći u nabavci bibliobusa ili bibliokombija koji bi 
dostavljao knjige i ostalu knjižnu građu u udaljena naselja velikogoričkog 
područja. Bibliobuse imaju Koprivnica, Križevci, Karlovac, Bjelovar, Zadar (2), 
Rijeka i Zagreb (2). Ovaj prijedlog je ušao u Strategiju razvoja Grada Velike 
Gorice a o ovome je bilo riječi i u izradi Strategije kulturnog razvoja 
Zagrebačke županije. 
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II. KNJIŽNI FOND (KUPNJA, OTKUP, POKLONI) 
 
Nabava knjižne građe jedna je od osnovnih zadaća svake knjižnice čiji je 
zadatak stalni razvoj fonda u svrhu zadovoljavanja potreba korisnika. Ona 
mora biti usklađena sa zadacima i namjenom narodne knjižnice, tj. mora 
zadovoljavati kulturne potrebe, edukacijske potrebe, potrebe za 
informiranošću i razonodom najšireg raspona korisnika svih dobnih i 
obrazovnih skupina. U 2016. godini Gradska knjižnica Velika Gorica popuni 
knjižnog fonda pridala je veliki značaj. Namjenska sredstva od Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske, Zagrebačke županije i Grada Velike Gorice 
utrošena su u kupnju novih naslova te popunu uništenih i otuđenih knjiga, pa 
je tako fond knjiga u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine obogaćen s 
ukupno 5.549 novih svezaka, što je  prikazano u sljedećoj tablici. 
 

 
 
Od ukupnog broja nabavljenih knjiga u 2016. dječji fond obogaćen je s 1.513 
svezaka, od čega je u Dječjem odjelu u Zagrebačkoj 37 prinovljeno 1.012 
svezaka, a u Područnoj knjižnici Galženica 501 svezak. Školske knjižnice 
velikogoričkog područja nemaju dostatan broj knjiga za školsku lektiru pa je 
veći pritisak usmjeren prema Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica. 
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KRETANJE NABAVE KNJIGA U POSLJEDNJIH PET GODINA 
 

  
 
 Iz gornje tabele je vidljivo da je došlo do smanjenja nabave knjiga u 2016. 
godini ( - 173 sveska) u odnosu na 2015. jer je došlo do smanjenja sredstava za 
nabavu a i knjiga je još uvijek dosta skupa. 
 
STRUKTURA NABAVE KNJIGA U 2016. GODINI 
 

 ZBIRNO ZAGREBAČKA GALŽENICA 

  
opći 
fond 

dječji 
fond 

zavičajna 
zbirka 

opći 
fond 

dječji 
fond 

UKUPNO 
SVEZAKA 

5.549 2.740 1.012 122 1.173 502 

Kupnja 4.431 2.120 804 17 1.023 467 

Otkup 233 138 26 1 61 7 

Poklon 885 482 182 104 89 28 

 
SVEUKUPNO 

5.549 3.874 1.675 
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Struktura knjižnih fondova odraz je izdavačke i antikvarne ponude, te 
osluškivanja želja čitatelja. Čitatelji korisnici velikogoričkih knjižnica mogu biti 
zadovoljni ponudom naslova, na čemu trebamo zahvaliti Gradu Velikoj Gorici, 
Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i Zagrebačkoj županiji koji 
namjenskim sredstvima potpomažu izgradnju knjižnih fondova. Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske, osim direktnom novčanom potporom (200.000,00 
kn), u 2016. godini potpomoglo je izgradnju knjižnog fonda i otkupom 
vrijednih knjižnih izdanja (u iznosu od  34.298,90 kuna). Otkupom Ministarstva 
kulture u 2016. prinovljeno je 233 sveska knjiga ali je taj broj znatno manji 
uodnosu na 2015. godinu. 
Za nabavu knjiga u 2016. godini utrošeno je 455.020,13 kuna: Ministarstvo 
kulture 200.023,39 kuna, Zagrebačka županija 54.999,88 kuna i Grad Velika 
Gorica 199.996,86 kuna. U odnosu na 2015. sredstva za nabavu knjižnog 
fonda smanjena su za 81. 973, 33 kune. 
U nabavi knjiga surađivali smo s oko 100-tinjak dobavljača, antikvarijata i 
privatnih osoba koji distribuiraju knjige od više izdavača.  
 
FOND KNJIGA S 31.12.2016. GODINE 
 

 
 
Ukupni knjižni fond Gradske knjižnice s 31.12.2016. godine iznosi 117.289 
svezaka, što je najbogatiji fond narodnih knjižnica u Zagrebačkoj županiji. 
 
 



 

 

8 

Zavičajna zbirka 
 
Zavičajna zbirka, koja je sastavni dio fonda Gradske knjižnice Velika Gorica, 
mora težiti cjelovitosti i prikupljati građu kako bi se osigurali izvori za 
mnogostruko proučavanje materijalne i duhovne kulture zavičaja. U 
granicama financijskih mogućnosti ona se popunjavala novim, ali i starim 
izdanjima koja se nabavljaju posredovanjem antikvarijata. U 2016. godini 
Zavičajna zbirka je obogaćena sa 123 sveska knjiga, te primjercima ostale 
građe. Među prinovljenim naslovima nalaze se i značajne knjige: 
 
Rakovac, Dragutin. Dnevnik Dragutina Rakovca, Zagreb, 1922. 
Ogrizović, Milan. Slava Augustu Šenoi, Zagreb, 1922. 
Krempler, Pajo. Povrćarstvo, Zagreb, 1878. 
Vitezović, Pavao Ritter. Kronika aliti spomen vsega, Zagreb, 2015. 
Stipančević, Mario. Neznani svijet Emila Laszowskog, Zagreb, 2014. 
Huzjak, Višnja. Zeleni Juraj, Zagreb, 1957.  
i drugi naslovi. 
 
 
III. PERIODIČKE PUBLIKACIJE 
 
Periodičke publikacije su zastupljene u fondovima knjižnica jer se još uvijek 
iskazuje interes prema njima. Izbor novina, revija i časopisa koji su dostupni 
našim korisnicima odraz je zahtjeva korisnika te frekvencije korištenja 
pojedinih naslova. 
Dnevni se tisak čuva mjesec dana, a nakon tog vremena se selekcionira i daje 
na reciklažu. Knjižnica trajno čuva zavičajnu periodiku. 
Korištenje periodičkih publikacija ne evidentira se kompjuterski, ali se rade 
testna istraživanja početkom prosinca. 
Uz klasični oblik izdavanja periodičkih publikacija, one se sve više izdaju ili 
čuvaju na drugim medijima, najčešće CD-ROM-u, te su i u tom obliku dostupne 
u knjižnicama (npr. Narodne novine). Velik broj stručnih časopisa sada je 
dostupan i u elektroničkom obliku za korištenje putem interneta. 
 
U Gradskoj knjižnici Velika Gorica korisnicima su dostupne sljedeće novine, 
revije i časopisi za odrasle i djecu (Središnji odjel za odrasle, Dječji odjel i 
Područna knjižnica Galženica) - ukupno 43 naslova/ 89 primjeraka: 
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Središnji odjel za odrasle i 
Dječji odjel 

Područna knjižnica Galženica 

 Odrasli  Dječji Odrasli Dječji 

Novine: 
   

 

24 sata (1)    1  

Glas koncila (2)  1  1  

Glasnik Zagrebačke 
županije (1) 

1    

Hrvatsko slovo (2) 1  1  

Jutarnji list (4)  2 1 1  

Plavi oglasnik (2) 1  1  

RVG Reporter (8) 4 1 3  

Službeni glasnik Grada 
Velike Gorice (2) 

1  1  

Sportske novosti (2) 1  1  

Školske novine (1) 1    

Večernji list (4) 2  2  

Vg danas (4) 2  2  

Vg danas – besplatni 
primjerak (4) 

2  2  

Vijenac (2) 1  1  

Županijska kronika (6) 3 1 2  

 
14 naslova/ 
23 primjeraka 

3 naslova/ 3 
primjerka 

13 naslova/  
19 primjeraka 

 

Ukupno novine:  15 
naslova/  45 
primjeraka 

14 naslova/ 26 primjeraka 13 naslova/ 19 primjeraka 

Časopisi: 
   

 

15 dana (1) 1    

Autoklub (1)  1    

Bug (2)  1  1  

Forum (1) 1    

Globus (2)  1  1  

Gloria (2) 1  1  

Hrvatska vodoprivreda 
(1) 

1    

Injigo (1) 1    

Kaj (2) 1  1  

Književna smotra (1) 1    

Književnost i dijete (1)  1   

Lisa (1) 1    

Luč 1    
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Ljetopis Grada Velike 
Gorice (5) 

3  2  

Magazin za vojnu 
povijest (1) 

1    

Mak (2)  1  1 

Meridijani (2) 1  1  

Modra lasta (2)  1  1 

OK (1)  1   

Priroda (2)  1  1 

Radost (2)  1  1 

Smib (2)  1  1 

Story 1  1  

Sveta Cecilija (1) 1    

Umirovljenički list (1) 1    

Vatrogasni vjesnik (1) 1    

Vjesnik bibliotekara 
(1) 

1    

Žir (2)  1  1 

 
20 naslova/  
22 primjerka 

8 naslova/ 8 
primjeraka 

7 naslova/ 8 
primjeraka 

6 naslova/ 6 
primjeraka 

Ukupno časopisi: 28 
naslova/  45 
primjeraka 

28 naslova/ 30 primjeraka 13 naslova/ 14 primjeraka 

Sveukupno novine i 
časopisi: 43 naslova/  
89 primjeraka 

42 naslova/ 56 primjeraka 26 naslova/ 33 primjerka 

 
 
IV. ČLANSTVO 
 
Članstvo u Gradskoj knjižnici Velika Gorica stječe se upisom te može biti 
vremenski ograničeno ili trajno. Prigodom upisa korisnik – član plaća članarinu 
nakon čega dobiva iskaznicu na temelju koje može koristiti usluge koje pruža 
knjižnica. Prava i obveze članova knjižnice regulirani su Pravilima Gradske 
knjižnice Velika Gorica koji je dostupan na mrežnim stranicama knjižnice.  
Od 1. siječnja 2008. sve tri lokacije Gradske knjižnice Velika Gorica su 
umrežene, čime je članovima omogućeno posuđivanje knjiga na sve tri 
lokacije s jednom iskaznicom. Godišnja članarina je jednaka za sve kategorije 
korisnika i iznosi 50,00 kuna. Za specijalne kategorije članstva uz predočenje 
valjane dokumentacije upis je besplatan.  
Osim toga besplatno članstvo u knjižnici ostvaruje se i u okviru različitih akcija: 
besplatan upis učenika prvih razreda tijekom Mjeseca hrvatske knjige, Dječjeg 
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tjedna, besplatan upis za nove članove povodom Dana Gradske knjižnice 
Velika Gorica, besplatan upis za pobjednike u natječajima u organizaciji 
knjižnice i dr.  
 
Unatoč tome što je zbog revizije Gradska knjižnica Velika Gorica bila zatvorena 
6 mjeseci došlo je do povećanja članstva za 215 novih korisnika ali je smanjen 
broj posjeta knjižnici zbog duljine vremena zatvorenosti po lokacijama. 
Vrijeme zatvorenosti knjižnice zbog revizije utjecalo je i na nešto smanjene 
vlastite prihode (- 27.085,00 kuna) u 2016. godini u usporedbi sa 2015. 
godinom. 
 

 
 

 

 

1

ZBIRNO 64.021

ZAGREBAČKA 43.237

GALŽENICA 20.784
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V. CIRKULACIJA KNJIŽNE GRAĐE 
 

U osnovnoj funkciji Gradske knjižnice – posudbi knjižne građe – ogleda se 
djelatnost ustanove. Korisnici upisani u Gradsku knjižnicu mogli su posuđivati 
knjige i ostalu građu, te koristiti usluge koje pružaju novi mediji. Tijekom 2016. 
godine u Gradskoj knjižnici Velika Gorica cirkulacija građe 
posudba/produženje/povrat  bila je   210.052 sveska.  
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Periodika se ne posuđuje izvan prostora knjižnice, a čitatelje novina i časopisa 
ne evidentiramo kompjuterski.  
Tijekom 2016. godine za potrebe korisnika pripremljena je literatura za 160 
seminarskih, maturalnih i diplomskih radnji na sve tri lokacije knjižnice. 
Broj korisnika interneta smanjen je u odnosu na prethodne godine, i to iz 
razumljivih razloga dostupnosti internetskih usluga i njihovog sve češćeg 
korištenja putem mobilnih telefona, tableta i laptopa. Unatoč tome, korisnici 
knjižnice i dalje u velikom broju koriste dostupna računala u knjižnici, pa smo 
tako ove godine zabilježili ukupno 1.454 korištenja računala – 500 u Dječjem 
odjelu, 651 u Središnjem odjelu za odrasle i 303 u Područnoj knjižnici 
Galženica. 
Porastao je broj korisnika koji dolaze u knjižnicu učiti koristeći se pri tom 
vlastitim računalima što za sada ne evidentiramo. 
Značajan dio poslovanja s korisnicima je i telefonska usluga. Putem telefona 
korisnici mogu zatražiti informacije o radu knjižnice, dostupnoj građi, 
rezervirati knjige za posudbu i produžiti rok za vraćanje knjiga. Broj telefonskih 
upita na korisničkom pultu ne bilježimo, ali velik broj korisnika koristi se 
upravo ovom uslugom. 
Dio korisnika koristi se i uslugom pružanja informacija putem e-maila 
(produženje roka povrata za knjige, zahtjevi za popisima literature). 
Velik broj korisnika do traženih informacija dolazi posjetom mrežnim 
stranicama knjižnice, koje se redovito ažuriraju i pružaju sve bitne informacije 
o Gradskoj knjižnici Velika Gorica, najave događanja u knjižnici, top liste 
najčitanijih knjiga, preporuke za čitanje i zanimljivosti iz knjižnice. U 2016. 
godini zabilježeno je 44.495 posjeta mrežnim stranicama Gradske knjižnice 
Velika Gorica što je za 9.098 posjeta više nego u 2015. godini. 
Gradska knjižnica Velika Gorica prisutna je i na društvenoj mreži Facebook te 
sva tri odjela imaju svoje stranice. Dječji odjel ima 937 facebook pratitelja, 
Središnji odjel za odrasle 714 pratitelja, a Područna knjižnica Galženica 605 
prijatelja. Vidljivo je povećanje praćenja Gradske knjižnice Velika Gorica 
putem društvenih mreža što nas raduje jer primamo i korisna zapažanja o 
našem radu. 
 
 
VI. DJELATNICI I STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
Da bi knjižna građa mogla cirkulirati, ona obuhvaća uspješnu realizaciju niza 
poslova: evidenciju članstva, tehničku obradu knjižne građe, posudbu građe, 
status građe i prateću statistiku. Sve su to poslovi koje moraju obavljati 
stručne osobe – knjižničari i pomoćni knjižničari. 
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Rad s korisnicima složen je posao i ne svodi se samo na posudbu i razduživanje 
knjiga. On uključuje ispunjavanje informativne, savjetodavne i edukativne 
zadaće. Informativna zadaća je ispunjavanje prvog kontakta s korisnicima kada 
se prihvaća njegov zahtjev te ga se pokušava uputiti na samostalno 
razrješavanje. Savjetodavna zadaća očituje se u pomoći korisniku i preporuci 
pri izboru literature ili druge građe. Edukativna zadaća obuhvaća upućivanje 
korisnika u služenje knjižnicom, pojedinim odjelima, fondom i zbirkama, a u 
novije vrijeme pri korištenju računala zbog novih informacijskih usluga. Zbog 
svega gore navedenog izuzetno je važna stručnost te permanentno 
usavršavanje svih djelatnika knjižnice 
 
Tijekom protekle godine djelatnici Gradske knjižnice sudjelovali su u brojnim 
stručnim skupovima, događanjima i radionicama u Zagrebu, a i u ostalim 
gradovima Hrvatske i u inozemstvu. Sve te aktivnosti su imale edukativni 
karakter i svrhu razmjene iskustava između narodnih knjižnica. 
 
 
Stručna putovanja i sudjelovanja na stručnim skupovima, seminarima, 
okruglim stolovima i sajmovima: 
 

 

 

 

 

Datum i mjesto 20. siječnja 2016., Popupsko, OŠ Pokupsko 

Naziv/tema  Pomoć u stručnoj obradi knjiga 

Sudjelovale/prisustvovale Marta Ovčarić 

Datum i mjesto 22. siječnja 2016., Velika Gorica, Gradska knjižnica Velika Gorica 

Naziv/tema  Upoznavanje s modulom Revizija i otpisi u sustavu bibliotečnog 

programa Zaki, predavačica Maja Bodiš – Matična služba (KGZ) 

Sudjelovale/prisustvovale Svi djelatnici knjižnice 

Datum i mjesto 2. veljače 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Prisustvovanje predstavljanju EU projekta „Svako dijete ima pravo na 

obrazovanje“ 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 11. veljače 2016., Sesvete, OŠ Luka 
Naziv/tema  Sudjelovanje u Povjerenstvu za literarni izraz Lidrano 2016. u Oš Luka 

- Sesvete 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 
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Datum i mjesto 12.veljače 2016., Gradska knjižnica Velika Gorica – Središnji odjel za 
odrasle 

Naziv/tema  Sastanak ravnatelja velikogoričkih vrtića u knjižnici  
Sudjelovali/prisustvovali DV Velika Gorica, DV Ciciban, DV Lojtrica i DV Žirek 

Svim vrtićima je predana donacija slikovnica te dogovoreni oblici 
suradnje u 2016. prvenstveno na obilježavanju 130. obljetnice Prve 
čitaonice u Velikoj Gorici. 
Projekt je vodila Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 16. veljače 2016., DV Velika Gorica 
Naziv/tema  Promocija slikovnice „Sretna kućica“ u DV Velika Gorica 
Sudjelovali/prisustvovali Ravnatelji vrtića, škola i ustanova 

Autorice su prezentirale kako jedna slikovnica može postati brend 
jednog mjesta (Kuti – Gorski kotar) 

Datum i mjesto 25. veljače 2016., POUVG, Velika Gorica 
Naziv/tema  Promocija velikogoričkog ljetopisa 2015. 
Sudjelovali/prisustvovali U Ljetopisu zastupljeni tekstovi: Marija Ivanović Ratko i žiraha u 

knjižnici Galženica“ i Katja Matković Mikulčić „Turopoljski top Augusta 
Šenoe – 150 godina od objavljivanja“ 

Datum i mjesto 26. veljače 2016., Zagreb, KGZ – Matična služba 

Naziv/tema  Sastanak katalogizatora 

Sudjelovale/prisustvovale Marta Ovčarić 

Datum i mjesto 1. ožujka 2016., Mičevec 
Naziv/tema  Otvaranje čitaonice i učionice u Mičevcu 

Gradska knjižnica Velika Gorica poklonila tridesetak naslova za fond 
čitaonice. 

Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 8. ožujka 2016., POUVG, Velika Gorica 
Naziv/tema  Promocija knjige Z. Cundeković „40 godina FA Turopolja“ 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica i Marija Ivanović, promotorica 

knjige 

Datum i mjesto 10. ožujka 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica 
Naziv/tema  Prisustvovanje Okruglom stolu IFLA-ine Komisije za narodne knjižnice 

u KGZ-u; suorganizatori 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 
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Datum i mjesto 10. ožujka 2016., Zagreb, KGZ - Gradska knjižnica 

Naziv/tema  Stručni skup „ Interaction between library users and librarians“ 

Sudjelovale/prisustvovale Katja Matković Mikulčić, Dražena Petrišić, Ivana Grubačević 

Datum i mjesto 11. ožujka 2016., Velika Gorica, Gradska knjižnica Velika Gorica 

Naziv/tema  Posjet IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice; stručno izlaganje „City 

Library Velika Gorica: The importance of thinking local – connecting 

with and acting in the local community“ 

Sudjelovale/prisustvovale Katja Matković Mikulčić, Ivana Grubačević, Lidija Badanjak, Marta 

Ovčarić, Morana Peranić, Dražena Petrišić 

Datum i mjesto 16. ožujka 2016., Zagreb 
Naziv/tema  Prisustvovanje sastanku u Zagrebačkoj županiji u vezi izrade Strategije 

kulturnog razvoja Zagrebačke županije 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 18. ožujka 2016., Zagreb, Knjižnica Medveščak 

Naziv/tema  Dječje knjižnice i civilno društvo 

Sudjelovale/prisustvovale Morana Peranić 

Datum i mjesto 05. travnja 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica 

Naziv/tema Informativni utorak – sastanak školskih knjižničara i knjižničara dječjih 

odjela narodnih knjižnica 

Nazočile Morana Peranić 

Datum i mjesto 12. travnja 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Prisustvovanje sastanku u vezi izrade Strategije Pametnog grada 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 22.travnja 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Prisustvovanje 40.obljetnici Osnovne škole Jurja Habdelića 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 24. travnja 2016., Zagreb, NSK 

Naziv/tema  Radionica „Knjige na meniju – kukci za stolom“ (organizatori 

restauratorski odjel NSK i PMF) 
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Sudjelovale/prisustvovale Ivana Grubačević i Lidija Badanjak 

Datum i mjesto 3. svibnja 2016., Zagreb, NSK 
Naziv/tema  Prisustvovanje promociji Zbornika „Vizije i stvarnost“ u povodu 40 

godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu/NSK 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 10. svibnja 2016., Banja Luka 
Naziv/tema  Posjet KŠC u Banja Luci u povodu njihovog Dana otvorenih vrata. 

Predali vrijednu donaciju knjiga. 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica i Stipo Bilić, dipl. knjižničar 

Datum i mjesto 11. svibnja 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Sudjelovanje u raspravi o Projektu „Ladovo“ 
Sudjelovali/prisustvovali Vesna Župetić, Margareta Biškupić-Čurla, Katja Matković Mikulčić te 

predstavnici FA Lado 

Datum i mjesto 16. svibnja 2016., Zagreb,  Muzej za umjetnost i obrt 
Naziv/tema  Ovaranje Bookfestivala 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 18. svibnja 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Sjednica Gradskog vijeća – Izvješća o radu GK 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 19. svibnja 2016., Velika Gorica, Info City radio 

Naziv/tema  Emisija „Zvonjalica“, radio intervju o natječaju „Pišem ti pismo“ 

Sudjelovale/prisustvovale Ivana Grubačević 

Datum i mjesto 19. i 20. svibnja 2016., Sisak, Hotel „Panonia“ 

Naziv/tema  Stručni skup „Knjižnice u procjepu 2“ 

Sudjelovale/prisustvovale Marta Ovčarić 

Datum i mjesto 30. i 31. svibnja i 1.lipnja 2016., Republika Češka 
Naziv/tema  Prisustvovanje sa izlaganjem Konferenciji Libraries V4/Brno 

Tema izlaganja: Knjižnice i profesionalna etika u Hrvatskoj 
Izlaganje je objavljeno u Zborniku radova 
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Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković, Mikulčić u svojstvu predsjednice Etičkog povjerenstva 
HKD-a 

Datum i mjesto 3. lipnja 2016., Zagreb, KGZ – August Cesarec 

Naziv/tema  Sastanak klasifikatora KGZ-a 

Sudjelovale/prisustvovale Marta Ovčarić 

Datum i mjesto 6. lipnja 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica 
Naziv/tema  Redoviti polugodišnji sastanak ravnatelja knjižnica Zagrebačke 

županije u Matičnoj službi 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikučić, ravnateljica 

Datum i mjesto 18. lipnja 2016., Trst 
Naziv/tema  Stručno putovanje u Trst – posjet narodnoj knjižnici Pier Antonio 

Quarantotti Gambini 
Sudjelovali/prisustvovali Djelatnici Gradske knjižnice Velika Gorica  

Datum i mjesto 8. rujna 2016., Zagreb, Školska knjiga 

Naziv/tema  Stručni skup „Motivacija i strategije za poticanje čitanja“ – 

organizator Hrvatsko čitateljsko društvo 

Sudjelovale/prisustvovale Katja Matković Miikulčić, Lidija Badanjak, Ivana Grubačević, Mery 

Mrakovčić i Marija Ivanović 

Datum i mjesto 6.rujna 2016., Pleternica 
Naziv/tema  Stručni posjet Hrvatskoj čitaonici i knjižnici u Pleternici 
Sudjelovali/prisustvovali Prisustvovali predstavnici knjižničarske zajednice iz ZKD-a, HKD-a i 

NSK – ravnateljica Katja Matković Mikulčić 

Datum i mjesto 15. rujna 2016., Zagreb 
Naziv/tema  Prisustvovanje sastanku u Zagrebačkoj županiji vezano uz izradu 

Strategije kulturnog razvoja 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 23. rujna 2016., Vukovina, Kurija Alapić 
Naziv/tema  Prisustvovanje u akciji MOBE uređenja unutrašnjosti i okoliša kurije 

Alapića u Vukovini – Dani europske kulturne baštine 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 
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Datum i mjesto 3. listopada 2016., Mala Buna 
Naziv/tema  Prisustvovanje otvaranju Spomen područja 153. velikogoričke 

brigade/Mala Buna 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 04. listopada 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica 

Naziv/tema Informativni utorak – sastanak školskih knjižničara i knjižničara dječjih 

odjela narodnih knjižnica 

Nazočile Morana Peranić 

Datum i mjesto 6. listopada 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Prisustvovanje otvaranju Dječjeg tjedna 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica, Morana Peranić, Pamela Sever 

Datum i mjesto 7.,8. i 9. listopada 2016., otok Brač 
Naziv/tema  Studijsko putovanja na Brač u organizaciji Turističke zajednice Grada 

Velika Gorica; posjet knjižnici u Pučišćima 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica, stručna suradnica TZ VG 

Datum i mjesto 12.,13.,14. i 15. listopada 2016. 
Naziv/tema  Prisustvovanje 41. Skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva koja se 

pod nazivom Knjižnica: fizički, virtualni i pravni prostor za usluge i 
korisnike  održala u Primoštenu. Kao predsjednica Etičkog 
povjerenstva HKD-a podnijela sam izvješće. 
15. listopada 2016. u Šibeniku je otvoren Mjesec hrvatske knjige. 

Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 19. listopada 2016. 

Naziv/tema  Informativna srijeda u Gradskoj knjižnici Zagreb 

Sudjelovali/prisustvovali Dražena Petrišić 

Datum i mjesto 20. listopada 2016., Velika Gorica, Muzej Turopolja 
Naziv/tema  U organizaciji Matice hrvatske ogranak Velika Gorica predstavila  

roman „Sve ći biti dobro, tratinčice“, autorice Jelke Pavišić. 
U predstavljanju je sudjelovala i Đurđa Jandriš-Parać koja se govorila 
o dramskom stvaralaštvu Jelke Pavišić. 

Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 
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Datum i mjesto 25. listopada 2016., Velika Gorica, Gradska knjižnica Velika Gorica 

Naziv/tema  Stručno predavanje za knjižničare velikogoričkog područja  
uz predstavljanje knjige dr. sc. Dijane Machale „Knjižničarske 
kompetencije: pogled na razvoj profesije“ 

Sudjelovale/prisustvovale Djelatnici Gradske knjižnice Velika Gorica 

Datum i mjesto 26. listopada 2016., Velika Gorica, POUVG 
Naziv/tema  Prisustvovala svečanosti u povodu 40. obljetnice Zrakoplovno –

tehničke škole „Rudolf Perešin“ 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 28. listopada 2016., Vrbovec, Narodna knjižnica Vrbovec 

Naziv/tema  Predstavljanje knjige Nade Kušić „Narodna knjižnica Vrbovec“ 

Sudjelovale/prisustvovale Lidija Badanjak i Ivana Grubačević 

Datum i mjesto 3. studenoga 2016., Zagreb, KGZ August Cesarec 

Naziv/tema  Sastanak klasifikatora KGZ-a 

Sudjelovale/prisustvovale Marta Ovčarić 

Datum i mjesto 8. – 13. studenoga 2016. 

Naziv/tema  Interliber – međunarodni sajam knjiga i učila 

Sudjelovale/prisustvovale Djelatnici Gradske knjižnice Velika Gorica 

Datum i mjesto 9. studenoga 2016. 
Naziv/tema  Službeni posjet Interliberu; prisustvovanje promociji knjiga u izdanju 

„Alfe“, urednika Božidara Prosenjaka 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 12. studenoga 2016., Velika Gorica 
Naziv/tema  Prisustvovanje svečanosti u povodu Dana nezavisnosti države 

Albanije 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 16. studenoga 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica                                                                            
Naziv/tema  Informativna srijeda 
Sudjelovali/prisustvovali Dražena Petrišić, voditeljica Područne knjižnice Galženica i Anamarija 

Stepanić dipl. knjižničar 
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Datum i mjesto 18. studenoga 2016., Koprivnica, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ 

Naziv/tema  Znanstveno stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ 

Sudjelovale/prisustvovale Katja Matković Mikulčić i Stipo Bilić 

Datum i mjesto 18. studeni 2016., Velika Gorica, POUVG 
Naziv/tema  Promocija Turopoljske čitanke/kao autorica zastupljena KMM 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica, Stipo Bilić, dipl. knjižničar, Ivana 

Grubačević, Dražena Petrišić 

Datum i mjesto 21. studenoga 2016., Velika Gorica 

Naziv/tema Otvorenje škole lijepog čitanja 

Nazočile Morana Peranić i Pamela Sever 

Datum i mjesto 25. studenoga 2016., Zagreb 
Naziv/tema  Prisustvovanje nastavku skupa o izradi Strategije kulturnog razvoja 

Zagrebačke županije 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 25. studenoga 2016. 

Naziv/tema  Obilježavanje 60. obljetnice Knjižnice Sesvete 

Sudjelovale/prisustvovale Lidija Badanjak i Ivana Grubačević 

Datum i mjesto 3. prosinca 2016., Čazma, Knjižnica i čitaonica Čazma 
Naziv/tema  Prisustvovanje Danima Slavka Kolara u organizaciji Knjižnice i 

čitaonice iz Čazme 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica i Dražena Petrišić, voditeljica PK 

Galženica 

Datum i mjesto 7. prosinca 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica 
Naziv/tema  Prisustvovanje Danu KGZ-a i 40. obljetnici bibliobusne službe 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 09. prosinca 2016., Zagreb 
Naziv/tema  Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, tema: Knjižnice i 

dostupnost informacija u obrazovnom procesu 
Sudjelovali/prisustvovali Dražena Petrišić, voditeljica Područne Knjižnice Galženica 
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VII. OTPIS KNJIGA I REVIZIJA 
 
Godišnji otpis knjiga u knjižnicama obavlja se svake godine dok se revizija 
cjelokupnog fonda za knjižnicu naše veličinu obavlja u zakonom predviđenom 
roku do deset godina. 
 Revizija u knjižničarstvu označava sustavan pregled cjelokupnog knjižničnoga 
fonda radi utvrđivanja njegovog stvarnog stanja i usporedbe stvarnih jedinica 
s odgovarajućim zapisima u inventarnim knjigama. Revizijom se provjerava 
nedostaje li što od inventarizirane građe, oštećenje fonda koji postaje 
neupotrebljiv i usklađivanje točnosti podataka svake jedinice knjižne građe sa 
odgovarajućim zapisom. 
 
Knjige se otpisuju po sljedećim osnovama: 

1. Dotrajalost 
2. Uništene / izgubljene knjige  
3. Uništene / nevraćene knjige 
4. Poklonjene knjige 
5. Zastarjelost 

 
 
Tijekom 2016. godine otpisane su sljedeće knjige prema lokacijama i sljedećim 
osnovama. 

Datum i mjesto 14. prosinca 2016., Zagreb, KGZ – Gradska knjižnica 
Naziv/tema  Informativana srijeda u KGZ-u; tema: Način i stilovi rješavanja sukoba, 

Sukobi u knjižnicama – koji je pravi spoj? 
Gošća: Višnja Pavlović iz Foruma za slobodu odgoja 

Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 20. prosinca 2016., Ivanić Grad 
Naziv/tema  Sastanak ravnatelja narodnih knjižnica Zagrebačke županije u 

organizaciji Matične službe KDZ-a – Ivanić Grad 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 

Datum i mjesto 21. prosinca 2016. 
Naziv/tema  Predavanje Ante Radonića iz Tehničkog muzeja i domijenak ZKD-a 
Sudjelovali/prisustvovali Katja Matković Mikulčić, ravnateljica 
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1. SREDIŠNJI ODJEL ZA ODRASLE 

 

 Svezaka Vrijednost 
Dotrajalost 8.545 569.853,10 kn 
Uništeno/izgubljeno  364 36.952,23 kn 
Uništeno/nevraćeno 43 5.012,37 kn 
Poklonjene knjige 

11 
340,00 kn 
 

Ukupno 8.963 612.157,70 kn 

 
2. DJEČJI ODJEL 

 

Dotrajalost 557 30.287,46 kn 
Uništeno/izgubljeno  163 10.029,55 kn 
Uništeno/nevraćeno 23 1.777,32 kn 
Zastarjelost 241 20.763,01 kn 
Uništeno/izgubljeno/nadoknađeno 2 70,48 kn 
Ukupno 986 62.927,83 kn 

 
 

3. PODRUČNA KNJIŽNICA GALŽENICA 
a) Fond za odrasle 

 

Dotrajalost 675 23.553,48 kn 
Uništeno/izgubljeno  577 57.792,02 kn 
Uništeno/nevraćeno 22 2.300,00 kn 
Uništeno/izgubljeno/nadoknađeno 2 255,00 kn 
   
Ukupno 1.276 83.900,53 kn 

 
b) Fond za djecu 
 

Dotrajalost 511 10.146,65 kn 
Uništeno/izgubljeno  233 14.113,30 kn 
Uništeno/nevraćeno 6 416,45 kn 
Uništeno/izgubljeno/nadoknađeno 1 63,00 kn 
   
Ukupno 751 24.739,40 kn 

 

U 2016. godini  na sve tri lokacije otpisano je ukupno 11.976 svezaka u 
ukupnoj vrijednosti od 783.725,46 kuna. Dio građe se dalje poklanja 
potrebitima a uščuvaniji svesci se prodaju po simboličkoj cijeni. 
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Napomena: Ovogodišnji izvještaj o otpisu uključuje i knjige otpisane tijekom 
revizije u sve tri lokacije, a količina revizijskog otpisa vidljiva je kroz Zapisnik o 
provedenoj reviziji u Gradskoj knjižnici Velika Gorica 2016. koji je dostavljen 
Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba. 
 

 
ZAPISNIK O PROVEDENOJ REVIZIJI 
u Gradskoj knjižnici Velika Gorica 

2016. 
 

 
U Gradskoj knjižnici Velika Gorica tijekom 2016. godine provedena je revizija cjelokupnog 
knjižnog fonda po lokacijama: 
 

1. U Dječjem odjelu revizija je provedena u razdoblju od 01.02.2016. do 02.03.2016. 
Povjerenstvo u sastavu Morana Peranić (predsjednica), Danijela Pralas (član) i Silva 
Dražetić (član) imenovano je Odlukom ravnateljice knjižnice Katice Matković 
Mikulčić (KLASA: 612-04/2016-01/13, URBROJ 238-31-91-16-01). 

2. U Područnoj knjižnici Galženica revizija je provedena u razdoblju od 04.04.2016. do 
22.12.2016. Povjerenstvo u sastavu Dražena Petrišić (predsjednica), Denis Rakarić 
(član) i Mery Mrakovčić (član) imenovano je odlukom ravnateljice knjižnice Katice 
Matković Mikulčić na 1. sastanku stručnih djelatnika 8. siječnja 2015. 

3. U Središnjem odjelu za odrasle revizija je provedena u razdoblju od 05.09.2016. do 
04.11.2016. Povjerenstvo u sastavu Marta Ovčarić (predsjednica), Lidija Badanjak 
(član) i Ivana Grubačević (član) imenovano je odlukom ravnateljice knjižnice Katice 
Matković Mikulčić na 2. sastanku stručnih djelatnika od 3. svibnja 2016.  

 
 
Nakon provedene revizije ustanovljeno je sljedeće: 
 

1. evidentirane su  108.943 knjige 
2. u posudbi kod korisnika evidentirane su 4.194 knjige 
3. zbog dotrajalosti za otpis se predlaže 10.216 knjiga 
4. zbog zastrajelosti za otpis se predlaže 241 knjiga 

 Zbog prekomjernog broja primjeraka određenih naslova predloženo je da 241 
knjiga bude otpisana po kriteriju zastarjelosti te su one poklonjene školskoj 
knjižnici Osnovne škole Pokupsko. 

5. po kriteriju uništeno-izgubljeno kroz revizijski zapisnički otpis otpisane su 1.334 
knjige 

 
 

 
Posao revizije rađen je pod stručnim vodstvom Matične službe Knjižnica grada 
Zagreba kojoj se dostavlja dokumentacija o provedbi revizije. 
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Podatci o otpisanim a traženim naslovima nastoje se ponovno nabaviti 
redovitom nabavom ili u antikvarijatima. 
 
Stanje fonda Gradske knjižnice Velika Gorica prije provođenja revizije, na dan 
31.12.2015., bilo je 123.712 svezaka. Ukupno je tijekom revizije, po različitim 
kriterijima, otpisana 11.821 knjiga, što je 9,5% u odnosu na stanje fonda prije 
provođenja revizije što je u okviru zakonskih propisa. 
 
Na zamolbu nekih ustanova, udruga i institucija donirali smo dio otpisanog 
fonda: 
 
Donacije knjiga iz otpisa revizije 2016. 
 
Kaznionica u Glini – 120 knjiga 
Sustav katoličkih „ Škola za Europu“, Katolički školski centar „Bl. I. Merza“ 
Banja Luka, Opća gimnazija -  200 knjiga 
Dom umirovljenika Sv. Ana  – 50 knjiga 
Gorički klub mladih – 60 knjiga 
Osnovna škola Pokupsko (školska knjižnica) – 241 knjiga 
Veleučilište Velika Gorica – 24 stručne knjige 
Čitaonica u Mičevcu – 30 knjiga 
 
 
VIII. AKCIJE NA PROMICANJU KNJIGE I ČITANJA 
 
Tijekom 2016. godine na sve tri lokacije organizirane su razne akcije s ciljem 
promicanja knjige i čitanja, cjeloživotnog obrazovanja i aktivnog djelovanja u 
lokalnoj zajednici. Ukupno je organizirano 111 akcija, a ta su događanja 
redovito bila najavljivana na mrežnim stranicama knjižnice koje uređuju naše 
djelatnice, diplomirane knjižničarke Ivana Grubačević, Morana Peranić i 
Dražena Petrišić te u lokalnim elektroničkim i tiskanim medijima, kao i putem 
obavijesti u prostorima knjižnice. 
Među održanim događanjima izdvajamo nekoliko značajnijih akcija i 
manifestacija: 
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130. obljetnica osnivanja Prve 
čitaonice u Velikoj Gorici 
U 2016. godini Gradska knjižnica 
Velika Gorica obilježila je 130 godina 
od otvaranja Prve čitaonice u Velikoj 
Gorici, te isto toliko godina povijesti 
knjižničarstva u Turopolju. U 
obilježavanje su bile uključene sve tri 
lokacije knjižnice, a nakon niza akcija 
provedenih kroz čitavu godinu, 
pripremljena je za tisak monografije 

o djelovanju Gradske knjižnice Velika Gorica.  
 

Posjet IFLA-ine Komisije za narodne 
knjižnice 
Među najvažnijim akcijama u sklopu 
obilježavanja 130. obljetnice je 
posjet IFLA-ine Komisije za narodne 
knjižnice koja je u sklopu svog 
polugodišnjeg sastanka, ove godine 
u organizaciji Knjižnica grada 

Zagreba, posjetila i našu knjižnicu. Čast nam je što smo bili domaćini posjeta 
vrhovnog svjetskog strukovnog knjižničarskog udruženja upravo u godini kada 
naša knjižnica obilježava 130. godišnjicu svoga djelovanja. 
 
 

Obilježavanje 10. obljetnice rada 
Dječjeg odjela 
Posebno svečanu godinu obilježio je 
Dječji odjel koji je, uz to što se 
pridružio obilježavanju 130. 
obljetnice knjižnice, također 
obilježio 10 godina svoga 
samostalnog rada. Od 2006. kada je 
svečano otvoren u sklopu otvorenja 
Mjeseca hrvatske knjige, postao je 

jedna od omiljenih gradskih dječjih lokacija, mjesto veselja, igre, kreativnosti, 
multikulturalnosti i, prije svega, druženja s knjigom. 
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Čitateljski klubovi  
 

 
 
U Gradskoj knjižnici Velika Gorica djeluju dva čitateljska kluba: „Književne 
sladokusice“ u Središnjem odjelu za odrasle i „Luna“ u Knjižnici Galženica. 
Članovi čitateljskih klubova sastaju se jednom mjesečno te razmjenjuju 
mišljenja o pročitanim knjigama, a rasprave ponekad znaju biti i vrlo burne. 
Čitateljski klubovi uvijek nailaze na dobar odaziv i interes ljubitelja knjige te 
njeguju i potiču ljubav prema knjizi i čitanju.  
 
Noć knjige 2016. 
Noć knjige nacionalna je manifestacija u koju se svojim programom uključuje i 
Gradska knjižnica Velika Gorica. Ove godine održana je matineja Noći knjige u 
Dječjem odjelu za odrasle i književni susret s Anđom Marić za djecu, a u Odjelu 
za odrasle dvije književne tribine uz gosta večeri književnika Bekima 
Sejranovića. Brojni posjetitelji uživali su i u nastupu FA Turopolja koji svake 
godine tradicionalno nastupaju na otvorenju ove manifestacije u našoj 
knjižnici 

 
 
. 
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Pišem ti pismo… natječaj za naj 
pismo 
Već tradicionalni natječaj za naj 
pismo održan je u travnju i svibnju 
2016. organizaciji Središnjeg odjela 
za odrasle u suradnji s Hrvatskom 
poštom kao pokroviteljem i 
sponzorom nagrada. Preporučena 
tema natječaja ove je godine bila 
vezana uz knjige, čitanje i knjižnice, i 

to povodom obilježavanja 130. obljetnice knjižnice. Nagrađena su tri pisma u 
kategoriji pisama odraslih i četiri dječja pisma.  
 

Čitanja bez korica 
Čitanja bez korica novi su program 
Gradske knjižnice Velika Gorica u 
kojem se predstavljaju 
Velikogoričani koji pišu, ali još 
nemaju ukoričenih naslova knjiga. 
Posebnost je programa što autori 
sami biraju kako će se i kojim 
tekstovima predstaviti. Do sada su 
Velikogoričanima svoje pisanje 

predstavili Ana Bundalo, Marija Ajša Peuc, Romana Rožić i Zlatko Majsec. 
 

Četrti četrtek – radionice razmjene 
vještina 
U 2016. godini radionice razmjene 
vještina Četrti četrtek zbog revizije u 
Središnjem odjelu za odrasle 
održavale su se samo u prvoj polovici 
godine. Na taj način i dalje pružamo 
podršku lokalnoj tranzicijskoj 
inicijativi pokrenutoj u 2014. godini. 
Radionice se održavaju jednom 

mjesečno, besplatne su za sve sudionike, a održavaju ih volonterski oni koji 
žele s drugima podijeliti neka od svojih znanja i vještina. Najposjećenija 
ovogodišnja radionica bilo je „Pletenje za početnike“ koje su vodile volonterke 
Katica i Dragica Ivaci. 
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Izložbe u Knjižnici Galženica  
 

  
 
Izložbe u izlozima Knjižnice Galženica važan su dio djelatnosti ove lokacije. To 
je mjesto gdje se prezentira i promiče knjiga i čitanje, ali i predstavljaju različiti 
aspekti djelovanja lokalne zajednice – od izložaba djece vrtićke dobi do 
kreativaca, umjetnika, kolekcionara… Ove godine u izlozima je predstavljen i 
naš zavičajnik i prevoditelj Mirko Bogdanović, Izložba priča, izložba Dječjeg 
odjela uz njihovu 10. obljetnicu, te niz prigodnih postava. 

 
 

Mjesec hrvatske knjige 2017. – Čitaj 
100 na sat! uz Čitateljski maraton 
Ovogodišnji je moto manifestacije 
Mjesec hrvatske knjige bio Čitam 
100 na sat! a u Knjižnici Galženica 
tim je povodom organiziran 
čitateljski maraton.  U akciji su 
sudjelovali učenici dviju srednjih 
škola iz Velike Gorice – Srednje 

strukovne škole i Ekonomske škole - koji su trčali štafetu na otvorenom, 
izvodili pjesme a capela, čitali poeziju u prostoru knjižnice Galženica te 
pljeskom i navijanjem bodrili jedni druge. 
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Izložba i nagradna igra „Koliko 
poznajem Gradsku knjižnicu Velika 
Gorica?“ – uz 130. obljetnicu 
knjižnice 
Tekstovima i fotografijama o 130 
godina osnutka i djelovanja Gradske 
knjižnica Velika Gorica koji su 
objedinjeni postavljeni u izlogu 
knjižnice kao izložba, prikazali smo 
djelić bogatstva kulturnih aktivnosti 

koje su se odvijale u Knjižnici proteklih desetljeća. Naši sugrađani sudjelovali 
su u nagradnoj  igri putem ispunjavanja tiskanih upitnika na zadanu temu. Na 
Završnom programu 11. studenoga, posvećenom i aktualnom nobelovcu Bobu 
Dylanu, izvučena su 3 sretna dobitnika, a nagrada je bila  130 godišnje 
članstvo u GKVG. Sudjelovalo je 167 osoba. 
 

Suradnja s Goričkim klubom 
mladih 
Članovi GOK-a slaganjem knjiga 
napravili su bor koji je krasio naš 
prostor i nalazio se odmah kod 
ulaza u knjižnicu. Za izradu bora od 
knjiga iskorišteni su već 

mnogostruko iščitani naslovi i duplikati.  
 

E-čitanje – uključivanje u projekt 
„Croatia reads“ 
I e-čitanje je čitanje! Stoga smo u 
Knjižnici Galženica podržali projekt 
„Croatia Reads - #croatiareads“ koji 
je trajao cijeli prosinac! Na tabletu 
u knjižnici mogle su  se  čitati knjige 
po izboru, a bilo je dostupno 100 
000 naslova na raznim jezicima i na 
hrvatskom. Nekim korisnicima ovo 

je bio prvi susret s elektroničkom knjigom i prilika da upoznaju novu 
tehnologiju te steknu nova čitalačka iskustva. 
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Sudjelovanje u manifestacijama u organizaciji Grada Velike Gorice – VG Fest, 
Dani europske baštine, Dječji tjedan, Lucijini dani 
Gradska knjižnica Velika Gorica priključuje se većini kulturnih i drugih 
manifestacija u organizaciji Grada Velike Gorice - u sklopu VGFesta u lipnju 
prodavali smo knjige iz otpisa knjižnice u građanima omiljenoj akciji „Sve za 
pet!“, u rujnu smo sudjelovali u manifestaciji Dani europske baštine i 
organizirali predavanje dr.sc. Tihane Rubić o običaju mobe koja je bila 
ovogodišnja tema manifestacije, tijekom Lucijinih dana u prosincu 
organizirane su svakodnevne adventske pričaonice za djecu u Dječjem odjelu, 
u Knjižnici Galženica je organizirana tribina o sv. Luciji, zaštitnici Turopolja, a u 
Središnjem odjelu za odrasle predstavljena je Kuća Šenoa – memorijalna kuća 
obitelji književnika Augusta Šenoe i prikazan dokumentarni film iz ciklusa o 
marijanskoj baštini „Stella Maris“ u kojem je prikazan i dio turopoljske baštine. 
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Psihoedukativne radionice za 
roditelje, odgojitelje i učitelje 
Radionice su dio stalnih programa 
Dječjeg odjela i održavaju se jednom 
mjesečno. Namijenjene su 
roditeljima, odgajateljima, učiteljima 
i svima koji se na neki način bave 
odgojem i obrazovanjem djece. 
Predavači su stručnjaci iz raznih 
područja pedagoške i vezanih 

znanosti – pedagozi, logopedi, dječji terapeuti i slično. Ove godine kroz 
radionice smo progovorili o problemima djece s Down sindromom, 
problemima odgojitelja u vrtićima, kreativno se i glazbeno izražavali… 
 

Događanja za djecu  
Tijekom čitave obljetničke 2016. 
godine u Dječjem odjelu 
organizirane su brojne radionice, 
književni susreti, igraonice i 
pričaonice za djecu predškolskog i 
školskog uzrasta. U Noći knjige 
organizirana je matineja za djecu – 

književni susret s Anđom Marić, autoricom knjige za mlade „Afra“. Dječji odjel 
bio je aktivno uključen u događanja Dječjeg tjedna, a tijekom Mjeseca 
hrvatske knjige omogućen je besplatan upis prvašićima te su knjižnicu 
posjetile i s njom se upoznale brojne skupine predškolske i školske djece. U 
predvorju Dječjeg odjela kroz cijelu se godinu mogu razgledati zanimljive 
izložbe dječjih radova koje se postavljaju u suradnji s velikogoričkim vrtićima i 
osnovnim školama. 
 
 

Na krilima vjetra - pričaonica 
Osmišljavanjem usluga za naše 
najmlađe članove djelatnice 
knjižnice uključuju se u mrežu 
podrške obitelji u našoj lokalnoj 
zajednici. Kako dosta djece 
predškolske dobi nije učlanjeno u 
knjižnicu mi odlazimo u vrtiće te ih 
tamo upoznajemo s našim radom i 
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tako potičemo da s roditeljima dođu u naš prostor i postanu naši članovi. 
Čitanjem priča bavimo se edukacijom na zabavan način te potičemo razvoj 
dječjih interesa i osobnih vještina koje otvaraju vrata svijetu mašte i novim 
saznanjima. 
 
Susreti s dječjim književnicima, posjet vile pričalice… 
 

 
 
Jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih pričaonica bio je posjet prave Vile 
pričalice! U čarobnom plaštu i velikom šeširu punom srebrnog cvijeća vila 
Katija izvela je predstavu o slavnom, hvalisavom, prestrašenom Zajcu Iveku. 
Riječ je o edukativnoj pričaonici temeljenoj na slikovnicama Katije Romac, koje 
su ujedno i vodič za roditelje o tome kako spriječiti dječje agresivno 
ponašanje. Velikogorička književnica za djecu i mlade Jadranka Tihi Stepanić 
prošle je godine objavila svoju prvu slikovnicu, „Priču o ribaru i ribici“, a zatim 
ju predstavila u Dječjem odjelu. 
 

Čitaj mi! – podrška nacionalnom 
projektu poticanja čitanja 
Knjižnica Galženica je kroz suradnju 
s Dječjim vrtićem „Ciciban“ podržala 
nacionalni projekt za poticanje 
čitanja od najranije dobi. 
Logopedica Anita Borčilo i 
knjižničarka Mery Mrakovčić 

upoznaju roditelje s važnosti čitanja za cjelokupan razvoj djece. Akcija je 
zamišljena kroz niz susreta s roditeljima koje se potiče da čitanjem djeci od 
najranije dobi preveniraju probleme s čitanjem u školskoj dobi, a knjižničarka 
im nudi na izbor slikovnice prikladne za pojedinu dob djeteta i upoznaje ih s 
Gradskom knjižnicom Velika Gorica.  
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Književni susreti  
 

 
 
Među zanimljiva događanja koja Gradska knjižnica Velika Gorica organizira za 
svoje odrasle korisnike i sugrađane svakako pripadaju i književni susreti. I ove 
godine ugostili smo niz književnika, među kojima pjesnika Dragu Štambuka, 
predstavili novu knjigu poezije Milka Valenta, knjigu „Moje sirove strasti“ 
glumice Nade Rocco, a knjižnica je i ove godine bila uključena u program 
Festivala europske kratke priče ugostivši troje domaćih autora – Stašu Aras,  
Jasnu Žmak i Ivana Jozića uz moderatoricu Dariju Žilić. U Noći knjige ugostili 
smo književnika Bekima Sejranovića i urednika Dragu Glamuzinu. Nada 
Mihoković Kumrić u Knjižnici Galženica susrela se s učenicima osnovnih škola. 
U okviru programa Čitanja bez korica predstavili su se Velikogoričani Zlatko 
Majsec, Marija Ajša Peuc, Ana Bundalo i Romana Rožić. 
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POPIS  DOGAĐANJA U GRADSKOJ KNJIŽNICI VELIKA GORICA 
 
a. Središnja knjižnica – Odjel za odrasle 
 
Stručni djelatnici: Marta Ovčarić (nabava knjiga, stručna obrada i 
katalogizacija), Lidija Badanjak, Ivana Grubačević, Anamarija Stepanić, 
Aleksandar Vasiljević i Stipo Bilić (korisnička podrška)   
  
AKCIJE U SREDIŠNJEM ODJELU ZA ODRASLE, Zagrebačka 37, u 2016. godini 
 
Datum: 5. siječnja 2016. 1. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi “Božićna kutija” Richarda Paula Evansa 

Gosti: - 

Opis akcije: Održan je sastanak čitateljskog kluba uz raspravu o knjizi “Božićna kutija” Richarda 
Paula Evansa te komentar najnovije knjige članice kluba Nade Mihoković-Kumrić, 
zbirci suvremenih basni “Imaš izbor: priče za male (i) velike”. 

Napomena: Sudjelovalo 8 članica Čitateljskog kluba. 
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Datum: 28. siječnja 2016.  3. 

Vrsta akcije:  radionica 

Naziv akcije: Četrti četrtek – radionice razmjene vještina – Pletenje za početnike 

Gosti: Katica i Dragica Ivaci 

Opis akcije: Održana je radionica pletenja za početnike uz pomoć voditeljica volonterki Katice i 
Dragice Ivaci iz Tranzicijske grupe Velika Gorica. 

Napomena: Sudjelovalo 25 osoba. 

 
 

Datum: 3. veljače 2016. 4. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi “Kako idemo, tata?” Jean Louisa Forniera 

Gosti: - 

Opis akcije: Održan je sastanak čitateljskog kluba uz raspravu „Kako idemo, tata“? autora 
Jeana Louisa Forniera 

Napomena: Sudjelovalo 9 članica Čitateljskog kluba. 

 
 

Datum: 8. veljače 2016. 5. 

Vrsta akcije:  književni susret 

Naziv akcije: Meu namin: Drago Štambuk - pjesnik među nama 

Gosti: Drago Štambuk, pjesnik 
Darija Žilić, moderatorica 
Lidija Capković Martinek, glazbena solistica 
uz klavirsku pratnju 

Opis akcije: Gost književnog susreta bio je pjesnik i diplomat Drago Štambuk koji je uz 
moderatoricu Dariju Žilić govorio o svom stvaralaštvu, putovanjima, diplomatskim 
danima te čitao vlastite tekstove. Događaj je glazbeno popratila Lidija Capković 
Martinek 

Napomena: Sudjelovalo 25 osoba. 

 
 

Datum: 12. veljače 2016. 6. 

Vrsta akcije:  Donacija knjiga 

Naziv akcije: Donacija knjiga velikogoričkim dječjim vrtićima 

Gosti: - 

Opis akcije: Ravnateljice četiri velikogorička vrtića – DV „Ciciban“, DV „Lojtrica“, DV „Velika 

Datum: 25. siječnja 2016.  2. 

Vrsta akcije:  Književni susret 

Naziv akcije: Čitanja bez korica: Ana Bundalo 

Gosti: Ana Bundalo, autorica 

Opis akcije: Čitanja bez korica novi su program Gradske knjižnice Velika Gorica u kojem se 
predstavljaju Velikogoričani koji pišu, ali još nemaju ukoričenih naslova knjiga. 
Prva je gošća bila Ana Bundalo, mlada autorica pjesama i kratkih priča, te 
refleksivnih zapisa svakodnevice. 

Napomena: Sudjelovalo 15 osoba. 
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Gorica” i DV „Žirek“ posjetile su Gradsku knjižnicu Velika Gorica gdje im je 
ravnateljica Katja Matković Mikulčić uručila komplete edukativnih dječjih knjiga i 
slikovnica koje će obogatiti pedagoški rad s djecom u tim ustanovama. 

Napomena: - 

 
 

 
 

Datum: 2. ožujka 2016. 8. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Cranford“ Elisabeth Gaskell 

Gosti: - 

Opis akcije: Održan je sastanak čitateljskog kluba uz raspravu o knjizi „Cranford“  britanske 
spisateljice Elisabeth Gaskell. 

Napomena: Sudjelovalo 9 članica Čitateljskog kluba. 

 
 
 

Datum: 3. ožujka 2016. 9. 

Vrsta akcije:  Dan Gradske knjižnice Velika Gorica 

Naziv akcije: Besplatan upis za nove članove 

Gosti:  

Opis akcije: Uz Dan Gradske knjižnice Velika Gorica za sve osobe koje su se na taj dan po prvi 
put upisale u knjižnicu upis je bio besplatan. Dan Gradske knjižnice Velika Gorica 
obilježava se povodom obljetnice otvorenja Prve čitaonice u Velikoj Gorici prije 
130 godina. Tradicionalno ga obilježavamo 3. ožujka. 

Napomena: U akciji besplatnog upisa povodom Dana Gradske knjižnice Velika Gorica u 
Središnjem odjelu za odrasle upisano je 49 novih korisnika. 

 
 

Datum: 29. veljače 2016.  7. 

Vrsta akcije:  Književni susret 

Naziv akcije: Čitanja bez korica: Marija Ajša Peuc – o starim igrama i novim vremenima 

Gosti: Marija Ajša Peuc, autorica 

Opis akcije: U programu čitanja bez korica svoje je tekstove predstavila dugogodišnja 
pedagoginja i profesorica Marija Ajša Peuc te predstavila svoje raznovrsne 
tekstove – pedagoške, memoarske i prozne radove. Stare igre o kojima piše 
izvodila su djeca osnovnoškolske dobi. 

Napomena: Sudjelovalo 16 osoba. 

Datum: 11. ožujka 2016.  10. 

Vrsta akcije:  Stručni posjet 

Naziv akcije: Posjet IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice 

Gosti: Članovi IFLA-ine sekcije za narodne knjižnice, članovi Matične službe KGZ-a 

Opis akcije: U petak 11. ožujka 2016. Gradska knjižnica Velika Gorica bila je domaćin posjeta 
IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice čiji se polugodišnji radni sastanak ove godine 
održao u Zagrebu. 
Čast nam je što smo bili domaćini posjeta vrhovnog svjetskog strukovnog 
knjižničarskog udruženja upravo u godini kada naša knjižnica obilježava 130. 
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Datum: 6. travnja 2016. 11. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Titove naočale“ Adriane Altaras 

Gosti: - 

Opis akcije: Održan je sastanak čitateljskog kluba uz raspravu o knjizi njemačke autorice 
Adriane Altaras „Titove naočale“ 

Napomena: Sudjelovalo 9 članica Čitateljskog kluba. 

 
 

Datum: 11. travnja 2016. 12. 

Vrsta akcije:  Predstavljanje knjige 

Naziv akcije: Pustinja – predstavljanje najnovije knjige Milka Valenta 

Gosti: Milko Valent, autor 
Anastazija Komljenović, moderatorica susreta 

Opis akcije: Velikogorički pisac Milko Valent uz moderatoricu Anastaziju Komljenović 
predstavio je svoju najnoviju zbirku poezije „Pustinja“. 

Napomena: Sudjelovalo 15 osoba. 

 
 

Datum: 11. travnja – 6. svibnja 2015. 13. 

Vrsta akcije:  natječaj 

Naziv akcije: Pišem ti pismo... natječaj za najpismo 

Gosti:  

Opis akcije: I ove godine tradicionalno smo organizirali Natječaj za naj pismo što ga Gradska 
knjižnica Velika Gorica u suradnji s Hrvatskom poštom raspisuje povodom 
Svjetskog dana pisanja pisama koji se širom svijeta obilježava 11. svibnja. Natječaj 
je bio otvoren u periodu od 11. travnja do 6. svibnja 2015., a pisma je trebalo 
poslati isključivo poštom na adresu knjižnice. Osobne podatke (ime i prezime, 
adresa, broj telefona ili mobitela, te e-mail) u zasebnoj zatvorenoj koverti trebalo 
je priložiti pismu. Pisma su potpisana šifrom. 

Napomena: Zaprimljeno je 17 pisama. 

godišnjicu svoga djelovanja.  
Posjet je obuhvatio razgled Kurije Modić Bedeković uz stručno vodstvo i prigodni 
program KUD-a „Mičevec“, posjet knjižnici uz razgled Središnjeg odjela za odrasle i 
Dječjeg odjela te prezentaciju o djelovanju knjižnice u lokalnoj zajednici „ City 
Library Velika Gorica : The importance of thinking local – connecting with and 
acting in the local community“, nakon čega je uslijedio posjet Muzeju Turopolja uz 
stručno vodstvo te zajednički ručak. 
 IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - 
Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova - je vodeći svjetski savez 
knjižničarskih udruženja. Neovisna je i neprofitna organizacija posvećena 
međunarodnoj suradnji i razvoju knjižničarstva. Osnovana je 1927. godine na 
međunarodnoj konferenciji u Škotskoj. Danas broji oko 1600 članova iz 150 
zemalja diljem svijeta. Sjedište saveza je u Nizozemskoj nacionalnoj knjižnici u 
Haagu. 

Napomena: Sudjelovalo 25 osoba. 
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Datum: 4. svibnja 2016.  15. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o pripovijetkama Alice Munro 

Gosti: - 

Opis akcije: Održan je sastanak čitateljskog kluba uz raspravu o pripovijetkama kanadske 
nobelovke Alice Munro. 

Napomena: Sudjelovalo 9 članica Čitateljskog kluba. 

 
 

 
 

Datum: 14. svibnja 2016. 17. 

Vrsta akcije:  Završnica natječaja i dodjela nagrada 

Naziv akcije: Pišem ti pismo… natječaj za najpismo - dodjela nagrada i priznanja 

Gosti: Dobitnici natječaja, Stela Prislan Fujs, uprava Hrvatske pošte 

Opis akcije: U subotu 14. svibnja 2014., uz Svjetskog dana pisanja pisama, u Središnjem odjelu 
Gradske knjižnice Velika Gorica u 11.00 sati održana je završnica natječaja Pišem ti 
pismo… natječaj za najpismo. Dobitnicima su podijeljena priznanja te nagrade 
suorganizatora natječaja Hrvatske pošte i Gradske knjižnice Velika Gorica. 

Datum: 28. travnja 2016. 14. 

Vrsta akcije:  radionica 

Naziv akcije: Četrti četrtek – Radionice razmjene vještina – Origami poklon kutijice 

Gosti: Jagoda Andreić, voditeljica radionice 

Opis akcije: Prisutni su mogli naučiti kako na jednostavan način izraditi i prigodno ukrasiti 
kutijice od papira origami tehnikom.  

Napomena: Sudjelovalo 6 osoba. 

Datum: 22. travnja 2016. 16. 

Vrsta akcije:  Noć knjige 

Naziv akcije: Noć knjige 2016. u Gradskoj knjižnici Velika Gorica 

Gosti: FA Turopolje, Zlatko Majsec, Bekim Sejranović, Drago Glamuzina 

Opis akcije: U sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige 2016. u Središnjem odjelu za odrasle 
održano je nekoliko večernjih programa. U programu Čitanja bez korica publici se 
predstavio mladi velikogorički autor Zlatko Majsec, u nastavku večeri gost je bio 
pisac Bekim Sejranović koji je uz urednika Dragu Glamuzinu predstavio svoj roman 
„Tvoj sin Huckleberry Finn“, a za kraj večeri prikazan je dokumentarni film vezan 
uz tu knjigu. 
 
Večernji program u Središnjem odjelu za odrasle: 
18.30 sati – Nastup FA „Turopolje“  
19.00 sati – Čitanja bez korica: Zlatko Majsec  
20.00 sati – Bekim Sejranović: „Tvoj sin Huckleberry Finn“ – predstavljanje knjige  
21.00 sati – „Od Tokija do Morave“ – prikazivanje dokumentarnog filma  

Napomena: Tijekom Noći knjige 2016. u programima je sudjelovalo oko 150 osoba. 



 

 

40 

Prosudbeno povjerenstvo u sastavu: Nada Mihoković Kumrić, književnica, te Ivana 
Grubačević i Lidija Badanjak, knjižničarke i djelatnice Gradske knjižnice Velika 
Gorica, odlučilo je o dobitnicima natječaja. Ove godine nagrađena su tri pisma u 
kategoriji odraslih, te četiri ravnopravna u kategoriji dječjih pisama. 
Dobitnici nagrada su: 
Kategorija odrasli: 

 Ništa me u životu nije namučilo kao ti (zaporka: ABDON, pokoran, sluga 
božji), napisala KATARINA PUČAR, Jastrebarsko 

 Draga Julijana (zaporka: JULIJANA 1603), napisala ANTONINA BRIŠEVAC, 
Velika Gorica 

 Voljeni moj (zaporka: PITOME OČI), napisala BERNARDA SEBA, Omiš 
 
Kategorija dječjih pisama – četiri ravnopravne nagrade – dobitnici navedeni 
abecednim redom: 

 Lijep pozdrav dragi Lionel Andres Messi (zaporka: MINI 11), napisao JAN 
BELAK, Čakovec 

 Dragi Koko (zaporka: KOKO 16203), napisala JELENA BRIŠEVAC, Velika 
Gorica 

 Dragi prijatelju, ti koji si različit (zaporka: RSM82), napisala MIA BOŠNJAK, 
Velika Gorica 

 Dragi tata (zaporka: LJUBAV), napisala HELENA TADIĆ, Velika Gorica 

Napomena: Dodjeli prisustvovalo 27 osoba. 

 
 
 

Datum: 27. - 29. svibnja 2016. 18. 

Vrsta akcije:  Prodaja knjiga i slikovnica 

Naziv akcije: Sve za pet! – na VGFEST-u – Festivalu kreativnog nereda 

Gosti: - 

Opis akcije: Prodaja rabljenih knjiga i slikovnica iz otpisa knjižnice po jedinstvenoj cijeni od 5 
kuna. 

Napomena: Tijekom akcije prodano je oko 1000 knjiga. Prikupljeni novac se koristi za stručno 
usavršavanje djelatnika. 

 
 

Datum: 31. svibnja 2016. 19. 

Vrsta akcije:  Književni susret 

Naziv akcije: FEKP u GKVG: Razgovor i čitanje s Ivanom Jozićem, Jasnom Žmak i Stašom Aras 

Gosti: Jasna Žmak, Ivan Jozić, Staša Aras, književnici 
Darija Žilić, moderatorica 

Opis akcije: U okviru Festivala europske kratke priče održan je književni susret s troje domaćih 
autora uz moderatoricu Dariju Žilić. Susret je bio namijenjen prije svega 
srednjoškolcima s temom čitanja, pisanja i iskustava s radionica pisanja u kojima 
su autori i sami sudjelovali. 
 Festival europske kratke priče ove je godine održan u Zagrebu i Rijeci od 31. 
svibnja do 5. lipnja. Tema ovogodišnjeg FEKP-a su “Amerike”. Festival je pokrenut 
2002. i jedan je od prvih festivala u Europi posvećenih ovoj književnoj formi.  

Napomena: Prisustvovalo 28 osoba. 
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Datum: 1. lipnja 2016. 20. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi “Pojedite me” Agnes Desarthe 

Gosti: - 

Opis akcije: Održana je rasprava o knjizi “Pojedite me” francuske autorice Agnes Desarthe. 

Napomena: Sudjelovalo je 10 osoba. 

 
 

Datum: 6. lipnja 2016. 21. 

Vrsta akcije:  Književni susret 

Naziv akcije: Čitanja bez korica: Razbacana sjećanja Romane Rožić 

Gosti: Romana Rožić, autorica 

Opis akcije: Održan je susret s velikogoričkom filmskom i kazališnom redateljicom i 
scenaristicom Romanom Rožić koja je predstavila tekstove koje poiše u struci i 
izvan nje. 

Napomena: Prisustvovalo je 15 osoba. 

 
 

Datum: 8. lipnja 2016. 22. 

Vrsta akcije:  Predstavljanje knjige 

Naziv akcije: „Moje sirove strasti“ – predstavljanje kuharice Nade Rocco 

Gosti: Nada Rocco, glumica i autorica knjige 

Opis akcije: Održano je predstavljanje najnovije knjige recepata sirove hrane glumice Nade 
Rocco „Moje sirove strasti“ uz degustaciju kašastih sokova od voća i povrća koje je 
pripremala sama autorica po vlastitim receptima iz knjige. 

Napomena: Prisustvovalo je 15 osoba. 

 
 

Datum: 7. rujna 2016. 23. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književni sladokusci“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Društvo za književnost i pitu od krumpira s Gursneya“ Mary 
Ann Shaffer & Annie Barrows 

Gosti: - 

Opis akcije: Održana je rasprava o knjizi „Društvo za književnost i pitu od krumpira s 
Guersneya“ autorica Mary Ann Shaffer & Annie Barrows 

Napomena: Prisustvovalo 10 članica čitateljskog kluba. 

 
 
 

Datum: 22. rujna 2016. 24. 

Vrsta akcije:  Predavanje 

Naziv akcije: Dani europske baštine 2016. 
Moba – uloga zajednice u očuvanju i obnovi baštine 

Gosti: Dr. sc. Tihana Rubić, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski 
fakultet u Zagrebu 

Opis akcije: U okviru programa Dana europske baštine 2016. u suradnji s Odsjekom za 
etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Gradska 
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knjižnica Velika Gorica organizirala je predavanje „Moba – uloga zajednice u 
očuvanju i obnovi baštine“. Predavačica je bila dr.sc. Tihana Rubić. 

Napomena: Zbog provođenja revizije knjižnog fonda u Središnjem odjelu za odrasle program je 
održan u VIP sali Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Prisustvovalo je 20 
osoba. 

 
 
 

Datum: 5. listopada 2016.  25. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književne sladokusice“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Sultanija u sjeni“ Assie Djebar 

Gosti: - 

Opis akcije: Održana je rasprava o knjizi „Sultanija u sjeni“ alžirsko-francuske autorice Assie 
Djebar 

Napomena: Prisustvovalo je 10 članica čitateljskog kluba 

 
 
 

Datum: 17. listopada 2016.  26. 

Vrsta akcije:  Književna večer 

Naziv akcije: Mjesec hrvatske knjige: 
Tresač koplja, Bistri vitez tužnog lica i harmonija sfera: književna večer uz 
Shakespearea i Cervantesa: Multimedijalni program uz 400. obljetnicu 
Shakespearove i Cervantesove smrti 

Gosti: Zoran Kelava, glumac, Igor Paro, prof. u Umjetničkoj školi „Franjo pl. Lučić“, 
renesansna lutnja, barokna gitara 

Opis akcije: U Mjesecu hrvatske knjige 2016. organizirana je književna večer uz glazbeno-
scenski performans povodom 400. godišnjice smrti Williama Shakespearea i 
Miguela Cervantesa. U programu su sudjelovali učenici velikogoričkih srednjih 
škola. 

Napomena: Zbog provođenja revizije knjižnog fonda u Središnjem odjelu za odrasle program je 
održan u Gradskoj vijećnici. Prisustvovalo je 120 osoba. 

 
 

Datum: 25. listopada 2016. 27. 

Vrsta akcije:  Predstavljanje knjige  

Naziv akcije: Knjižničarske kompetencije: pogled na razvoj profesije 

Gosti: Dr. sc. Dijana Machala, voditeljica Centra za stalno stručno usavršavanje 
knjižničara (CSSU) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

Opis akcije: U Mjesecu hrvatske knjige 2016. organizirano je stručno predavanje namijenjeno 
svim knjižničarima velikogoričkog područja – knjižničarima osnovnih i srednjih 
škola, Veleučilišta Velika Gorica i knjižničarima Gradske knjižnice Velika Gorica uz 
predstavljanje knjige dr. sc. Dijane Machale „Knjižničarske kompetencije: pogled 
na razvoj profesije“ i raspravu. 

Napomena: Zbog provođenja revizije knjižnog fonda u Središnjem odjelu za odrasle program je 
održan u VIP sali Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. 
Prisustvovalo je 20 osoba. 
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Datum: 2. studenoga 2016. 28. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književne sladokusice“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Susjed“ Marine Vujičić 

Gosti: - 

Opis akcije: Održana je rasprava o knjizi „Susjed“ hrvatske autorice Marine Vujičić, dobitnicom 
nagrade V.B.Z.-a za najbolji neobjavljeni roman 2015. godine. Uz to je čitateljski 
klub proslavio svoj drugi rođendan.  

Napomena: Prisustvovalo je 10 članica čitateljskog kluba. 

 
 
 

Datum: 19. studenoga 2016.  29. 

Vrsta akcije:  Posjet memorijalnoj kući 

Naziv akcije: „Kuća Šenoa“ – posjet čitateljskog kluba „Književne sladokusice“ memorijalnoj 
kući obitelji Šenoa 

Gosti: - 

Opis akcije: Povodom drugog rođendana čitateljskog kluba „Književne sladokusice“ članice su 
posjetile memorijalnu kuću obitelji Šenoa uz vodstvo kuratorice zbirke gđe. 
Jasmine Reis. 

Napomena: Prisustvovalo je 13 osoba. 

 
 

Datum: 5. prosinca 2016. 30. 

Vrsta akcije:  Predstavljanje i projekcija filma 

Naziv akcije: „Sisačka Majka milosrđa“ (štovanje Bogorodice u Sisačkoj biskupiji, na području 
Turopolja, Moslavine, Pokuplja, Posavine i Banovine) 

Gosti: dr.sc. Hrvojka Mihanović Salopek, voditeljica, scenaristica i redateljica filma i prof. 
Alojzije Prosoli 
FA „Turopolje“, izvode tradicionalne adventske napjeve 

Opis akcije: Uz uvodno predavanje prikazan je najnoviji dokumentarni film iz ciklusa 
„Digitalizirana hrvatska marijanska baština“ – „Sisačka Majka milosrđa“ – o 
povijesnom štovanju Bogorodice u Sisačkoj biskupiji. U njemu je prikazana 
marijanska baština na području Turopolja, Moslavine, Pokuplja, Posavine i 
Banovine, te je zabilježen i nastup članova Folklornog ansambla „Turopolje“. 

Napomena: Prisustvovalo je 30 osoba. 

 
 

Datum: 6. prosinca 2016.  31. 

Vrsta akcije:  Književni susret 

Naziv akcije: Predstavljanje Kuće Šenoa 

Gosti: Jasmina Reis, kuratorica memorijalne zbirke obitelji Šenoa; učenici 6. razreda OŠ 
Eugena Kvaternika i profesorica Jasminka Tihi-Stepanić 

Opis akcije: Predstavljena je memorijalna zbirka u obiteljskoj kući Šenoa u Zagrebu koja je od 
ove jeseni otvorena za javnost, a gošća je bila kuratorica zbirke i voditeljica udruge 
„Svi naši Šenoe“ Jasmina Reis. Ovim programom tradicionalno smo obilježili 
obljetnicu smrti Augusta Šenoe, najslavnijeg turopoljskog zeta, koji je ženidbom sa 
Slavom pl. Ištvanić iz Velike Gorice ostao trajno vezan za turopoljski kraj. Preminuo 
je 13. prosinca, na svetu Luciju, 1881. godine. 

Napomena: Prisustvovalo je 27 osoba. 
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Datum: 7. prosinca 2016. 32. 

Vrsta akcije:  Rasprava čitateljskog kluba „Književne sladokusice“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi “Popis mojih želja” Gregoire Delacourta 

Gosti: - 

Opis akcije: Održana je rasprava o knjizi “Popis mojih želja” francuskog autora Gregoire 
Delacourta. 

Napomena: Prisustvovalo je 9 članica čitateljskog kluba. 

 

 
 
 
b. Središnja knjižnica - Dječji odjel 
 
Stručne djelatnice: Pamela Sever, Morana Peranić, Danijela Pralas i Silva 
Dražetić (korisnička podrška).  
 
 

AKCIJE U DJEČJEM ODJELU, Zagrebačka 37 (potkrovlje) 
 

Datum: 10. siječnja - 29. siječnja 2016. 1. 

Vrsta akcije: Izložba  

Naziv akcije: Pričanje priča - izrada slikovnice 

Gosti: DV  Žirek 

Opis akcije: Izložba u izložbenom prostoru ispred knjižnice 

Napomena: Cilj projekta: zadovoljavanje dječjih potreba za upoznavanjem, spoznavanjem i 
doživljavanjem važnosti očuvanja prirode i poticajnog odgovornog odnosa prema 
okolišu. Zadaće koje su ispunjene ovim projektom su razvijanje spremnosti za 
zajednički rad, omogućavanje raznovrsnih kreativnih oblika izražavanja, razvijanje 
spoznaje o različitim pojmovima vezanima uz planet Zemlju te promjenama u 
prirodi. 

 
 

Datum: 1.veljače - 1. ožujka 2016. 2. 

Vrsta akcije: Izložba  

Naziv akcije: Maske 

Gosti: DV Velika Gorica 

Opis akcije: Izložba u izložbenom prostoru ispred knjižnice 

Napomena: Izložbu su postavile odgojiteljice Jadranka Žitnik, Sanja Bejić, Saša Birošević s 
djecom mlađe odgojne skupine. 
Ovakve kreativne izrade djeci pomažu usvojiti određeno znanje i vještine, potiču 
kreativnost i maštu, omogućuju razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. 
Ljepotom stvaranja i s ciljem uspjeha djeca postižu vrijedne rezultate u svom 
razvoju. 
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Datum: 1. ožujka - 31.ožujka 2016. 3. 

Vrsta akcije: Izložba  

Naziv akcije: Svijet bajki 

Gosti: DV Žirek, izložbu su postavile odgojiteljice Petra Petak i Martina Popec.  

Opis akcije: Djeci su se čitale bajke i na osnovu pročitanog morali su naslikati cijelu radnju 
pojedine bajke i od tih slika su se izrađivale cijele slikovnice. 

Napomena: Za malo se dijete svijest o stvarnim događajima sastoji samo u minimalnom dijelu 
od iskustva, a u velikoj mjeri od mašte. Zato djeca veoma vole priče koje 
sadržavaju magiju jer ona savršeno odgovara njihovoj specifičnoj psihologiji. Bajka 
ima jednostavan obrazac po kojemu plemenit, mudar, ili hrabar dobiva nagradu – 
bogatstvo, ljubav ljepotice, princezinu ruku, dug i sretan život, dok zločestoga 
sustiže zaslužena zla sudbina. Time dijete zadovoljava duboku potrebu za 
ispunjenjem pravde. Pričanje i čitanje bajki nudi jedinstvenu priliku kontakta 
između djeteta i odrasle osobe. Djeci današnjice su takvi načini misaonog druženja 
potrebniji nego bilo kojoj generaciji ranije. Jer često se – uslijed nove fleksibilnosti 
mladih roditelja – u dojenačkoj dobi još nisu dovoljno nasitila majke. Stoga je 
velikom broju djece potrebno naknadno druženje udvoje, kako bi dobila dovoljno 
osjećaja sigurnosti. 

 
 

Datum: 4. ožujka 2016. 4. 

Vrsta akcije: Pričaonica 

Naziv akcije: Čitanje priča o pravima djece 

Gosti: DV Velika Gorica, mješovita skupina 3-6 godina 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice djeci je pročitala priču o pravima djece, nakon čega je slijedio 
razgovor na tu temu prilagođen uzrastu.  

Napomena: Sudjelovalo je 20- ero djece. 

 
 

Datum: 8. ožujka 2016. 5. 

Vrsta akcije: Psihoedukativna radionica 

Naziv akcije: Izrada lutaka kaširanjem 

Gosti: Melita-Petra Ivanović, akademska kiparica te 16 stručnih suradnika/ca koji su 
sudjelovali u radionici. 

Opis akcije: Gošća je Melita-Petra Ivanović, voditeljica Umjetničke radionice Vilin konjic, po 
zanimanju akademska kiparica koja je održala pokaznu radionicu izrade lutaka 
tehnikom kaširanja te dala korisne i vrijedne savjete u vezi kaširanja. Kaširanje je 
jedna od čestih tehnika kojom se koriste odgojiteljice u vrtićima i učiteljice u nižim 
razredima osnovnih škola te smo stoga osjetili potrebu za ovakvom vrstom 
radionice kako bi se oni stručni suradnici koji još nisu svladali ovu tehniku to 
naučili. 

Napomena: 17 prisutnih  

 
 

Datum: 11. ožujka 2016. 6. 

Vrsta akcije: Posjeta IFLA-ine sekcije za narodne knjižnice  

Naziv akcije: Pričaonica – Slikovnica „Super je biti različit“ 

Gosti: Predškolska skupina DV Velika Gorica / odgojiteljice Vanja Derech i Nataša 
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Baričević.   

Opis akcije: Djelatnica GKVG djeci je pročitala priču nakon čega su izrađivali crteže temeljene 
na priči  

Napomena: Pričaonica je zamišljena kao radionica namijenjena djeci i odgajateljima s ciljem 
poticanja i promicanja tolerancije, uvažavanja različitosti među djecom. Ona 
također ima za cilj senzibilizirati najmlađe za probleme i potrebe osoba s 
invaliditetom, te ih potaknuti na promišljanje i međusobno pomaganje. Vrtićka 
djeca su neopterećena, voljna, spremna i sposobna promijeniti mišljenje, učiti, 
razvijati se, širiti vidike i rasti. 
Prisustvovalo je 17-ero djece. 

 
 

Datum: 21. ožujka 2016. 7. 

Vrsta akcije: Obilježavanje svjetskog dana voda 

Naziv akcije:  Pričaonica - čuvajmo naše rijeke, jezera i more čistima 

Gosti: Predškolska grupa DV Žirek 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice je djeci čitala priče o očuvanju čistih i bistrih voda, o njihovoj 
važnosti za čovjekov okoliš i našu budućnost. Djeca su nakon čitanja slikovno 
izrazila svoje shvaćanje čuvanja voda od zagađenja.   

Napomena: 22. ožujak svake godine se obilježi kao Svjetski dan voda i na taj dan se diljem 
svijeta posebno skreće pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse. 
Pričaonici je prisustvovalo 23-je djece. 

 
 

Datum: 22. ožujka 2016. 8. 

Vrsta akcije: Čitaonica priča  

Naziv akcije: Čuda, čudesa i lokomotiva 

Gosti: Srebrenka Peregrin, prof. engleskog jezika i pripovjedačica priča. 
Učenici 1.b i 1.a razreda OŠ Eugena Kvaternika  

Opis akcije: Gošća i pripovjedačica bajki i priča, Srebrenka Peregrin čitala je slikovnice i priče za 
djecu u izdanju Ibis grafike. Ove slikovnice služe poticanju razvoja kulture čitanja 
djeci od najranije dobi, a program je namijenjen i djeci i roditeljima.  

Napomena: Kroz pripovijedanje i kroz čitanje djeci, ona se polako upoznaju s knjigama i tako se 
kod njih razvija ljubav prema čitanju. Ljudsku vrstu upravo govor kao sredstvo 
komunikacije i njegovo bilježenje razlikuje od ostalih vrsta, a upravo čitanje 
povećava kreativnost i maštovitost. Čitanje knjiga potiče veliki dijapazon naših 
sposobnosti, od vizualizacije stvari koje želite postići, kreativnosti kako nešto 
izraditi do povećanja koncentracije i pamćenja koji su neophodni za poslovni 
napredak. 

Pričaonici je prisustvovalo 43 učenika. 

 
 

Datum: 19. travnja - 5. svibnja 2016. 9. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Putujte Europom 

Gosti:  

Opis akcije: Radove su napravila djeca predškolske skupine DV Velika Gorica / odgojiteljice 
Sandra Romić, Marijana Vlahović i Verica Pejak. 
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Datum: 14. travnja 2016. 10. 

Vrsta akcije: Pričaonica i radionica 

Naziv akcije: Dječak koji je volio brodove 

Gosti:  

Opis akcije: Na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica održana je kreativna radionica u 
suradnji s udrugom Suncokret Oljin i Grafičkim fakultetom u Zagrebu. Na radionici 
su sudjelovali učenici nižih razreda velikogoričkih osnovnih škola i štićenici Centra 
za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Nakon pročitane slikovnice „Dječak koji je 
volio brodove“, mali kreativci sami su izradili svoj morski svijet. Uz puno brodova, 
svjetionika i morskih bića zakoračit ćemo u toplije dane i nadolazeće ljeto o ljetne 
praznike. Cilj radionica bio je pokrenuti naše najmlađe sugrađane na kreativni rad, 
potaknuti u njima istraživačku znatiželju, ali i timski rad. Dio nastalih radova 
izloženi su u samom prostoru knjižnice. 

Napomena: Radionici je prisustvovalo 74 - ero djece. 

 
 

Datum: 26. travnja 2016. 11. 

Vrsta akcije: Psihoedukativna radionica 

Naziv akcije:  Predstavljanje knjige „Dnevnik odgojitelja“  

Gosti: Vlatka Krajačić, odgojiteljica mentor. 
Odgojiteljice vrtićkih skupina, roditelji djece članova i ostali naši sugrađani i stručni 
suradnici.  

Opis akcije: Vlatka Krajačić, autorica knjige "Dnevnik odgojitelja" je odgojitelj mentor u 
dječjem vrtiću "Tatjane Marinić" u Zagrebu. Sa djecom predškolske dobi radi već 
četrdeset godina, a knjigu je pripremila, prije svega kao pomoć mladim 
odgajateljima, ali je preporučuje i roditeljima. Knjiga je rezultat petogodišnjeg rada 
jedne skupine odgajatelja i roditelja partnera koji su sudjelovali u postavljanju 
programa i rada sa djecom u vrtiću. Dokumentiranjem tog rada nastao je ovaj 
"Dnevnik odgojitelja". Knjiga je pregledna i jasna i s njome se može svakodnevno 
služiti. Podijeljena je u pet cjelina po dobi djece. Od dobi djece od 12 mjeseca 
života, pa do polaska u školu. Priručnik je interesantan roditeljima koji nemaju 
toliko spoznaja o razvoju djece određene dobi, pa se često tu ne snalaze i imaju 
prevelika očekivanja. Uz priručnik lakše će moći vidjeti što je zapravo primjereno 
određenoj dobi djeteta. 

Napomena: Radionici je prisustvovalo 26 osoba. 

 

 

Datum: 23. svibnja 2016. 12. 

Vrsta akcije: Proslava deset godina rada Dječjeg odjela 

Naziv akcije: Obilježavanje 10. obljetnice Dječjeg odjela 

Gosti: dr.sc. Diana Zalar - profesor na UFZG, Boris Klarić – profesor glazbene umjetnosti, 
predstavnici poglavarstva Grada Velike Gorice te svih velikogoričkih ustanova  

Opis akcije: Proslava deset godina rada Dječjeg odjela odvijala se u dva dijela. Prvi dio je 
službena proslava u  vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, a drugi dio 
se odvijao u samom prostoru Dječjeg odjela gdje je profesor glazbene kulture 
Boris Klarić održao glazbenu radionicu s stručnim djelatnicima koji su nam došli u 
goste. 
  U uvodnom dijelu proslave koji se održao u vijećnici uvodnu riječ je održala 
ravnateljica knjižnice Katica Matković – Mikulčić gdje se kratko osvrnula na 
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cjelokupan rad cijele knjižnice a zatim i na desetogodišnji rad samog Dječjeg odjela 
kao najmlađeg odjela knjižnice. Nakon uvodne riječi ravnateljice uzvanike je 
pozdravio dogradonačelnik Stjepan Kos u ime Poglavarstva grada Velike Gorice, a 
tada je uslijedila Power Point prezentacija djelatnice Morane Peranić o 
cjelokupnom radu svih deset godina odjela. Nakon prezentacije gostima i 
djelatnicima knjižnice obratila se dr. sci. Dijana Zalar, profesorica s Učiteljske 
akademije koja je govorila o značenju i važnosti dječje književnosti danas.  
  U zabavnom programu su nastupili učenici 4.b razreda s izvedbama pjesama i 
recitacija pod vodstvom učiteljice Danjele Faber, zatim učenici Centra za djecu, 
mlade i obitelj pod vodstvom Matee Krišto, a Magdalena i Viktorija Klarić odsvirale 
su skladbu Krijesnice.  

Napomena: Glazbenoj radionici Borisa Klarića prisustrvovalo je 27-ero stručnih djelatnika. 

 
 

Datum: 13. lipnja  – 1. rujna 2016. 13. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Dječak koji je volio brodove 

Gosti:  

Opis akcije: Radovi su nastali na radionici koju su održali članovi udruge Suncokret Oljin – 
odgoj za ljubav i nenasilje i Grafičkim fakultetom u Zagrebu. Nakon pročitane 
slikovnice „ Dječak koji je volio brodove“ učenici su izrađivali brodove i svjetionike 
od raznih materijala. Cilj radionice je pokrenuti naše  članove na kreativan rad, 
potaknuti u njima istraživačku znatiželju i timski rad. 

Napomena:  

 
 

Datum: 16. lipnja 2016. 14. 

Vrsta akcije: Čitanje priča 

Naziv akcije: Na krilima vjetra - pričaonica    

Gosti:  

Opis akcije: Osmišljavanjem usluga za naše najmlađe članove djelatnice knjižnice uključuju se 
u mrežu podrške obitelji u našoj lokalnoj zajednici. Kako dosta djece predškolske 
dobi nije učlanjeno u knjižnicu mi odlazimo u vrtiće te ih tamo upoznajemo s 
našim radom i tako potičemo da s roditeljima dođu u naš prostor i postanu naši 
članovi. 
Čitanjem priča bavimo se edukacijom na zabavan način te potičemo njihov razvoj 
drugačijih interesa i osobnih vještina koje otvaraju vrata svijetu mašte i novim 
saznanjima. 

Napomena: Djelatnice su posjetile DV Žirek, srednju vrtićku skupinu s 24-ero djece  

 
 

Datum: 27. lipnja 2016. 15. 

Vrsta akcije: Pričaonica i crtaonica 

Naziv akcije: Priče iz životinjskog svijeta 

Gosti: Djeca članovi knjižnice – uzrast do 7 godina 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice čitala je kratke priče iz životinjskog svijeta. U interaktivnom 
razgovoru djeca su opisivala svoje susrete sa životinjama u stvarnom svijetu i 
nakon toga su tehnikom boja i flomastera nacrtala te životinje. 

Napomena: Pričaonici je prisustvovalo 17- ero djece. 
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Datum: 1. srpnja - 3.kolovoza 2016. 16. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Da sam ja životinja 

Gosti:  

Opis akcije: Radove su nacrtala djeca predškolske skupine DV Velika Gorica u sklopu Pričaonice 
koja je održana u prostorima Dječjeg odjela. Djelatnica knjižnice čitala je priče iz 
životinjskog svijeta djeci koja su ih zatim crtala flomasterima i drvenim bojicama. 
Uzrast djece je bio do 7 godina starosti. 

Napomena:  

 
 

Datum: 13. srpnja  2016. 17. 

Vrsta akcije: Kreativna radionica 

Naziv akcije: Ljetna zabava 

Gosti: Djeca – članovi  

Opis akcije: Ljetni praznici su doba kada mnoga djeca ostaju u našem gradu te smo za njih 
priredili nekoliko kreativnih radionica. 
Radionice su namijenjene  djeci svih uzrasta, koja imaju izraženu kreativnu crtu, 
koja su znatiželjna, maštovita i vole iz “ničega“ stvoriti “nešto“. U našim 
radionicama, dodatno ćemo potaknuti tu kreativnost.  
Na ovoj radionici se izrađivao nakit. Djeca su izrađivale ogrlice i narukvice od žica, 
traka, konca. Na kraju radionice rezultati su bili sjajni, a polaznici su se zaista 
dobro zabavili, naučili nešto novo te uz pomoć djelatnica knjižnice i vlastitim 
rukama izradile unikatni nakit koji će s ponosom nositi. 

Napomena: Radionici prisustvovalo 15-ero djevojčica. 

 
 

Datum: 15. srpnja 2016. 18. 

Vrsta akcije: Kreativna radionica i izložba 

Naziv akcije: Kud moj brod plovi 

Gosti: Djeca - članovi 

Opis akcije: Djelatnice knjižnice su s djecom izrađivale brodove od papira, čačkalica i platna.  
Nakon osnovne izrade trupa broda od papira i kartona u sredinu su zalijepili 
čačkalicu, nakon toga su od platna izrezivali i stavljali jedra. Ali tu nije bio kraj i 
tada tek nastupa mašta. Djeca su uzela bojice u ruke i svaki brod je zablistao u 
zanimljivim bojama i kreacijama.  
Brodove su djeca izložila u prostoru knjižnice.  

Napomena: Radionici prisustvovalo 12- ero djece. 

 

 

Datum: 14. rujna - 14. listopada 2016. 19. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: To sam ja 

Gosti:  

Opis akcije: Djeca iz DV Velika Gorica s odgajateljicama Vericom Pejak, Sandrom Romić i 
Marijanom Vlahović nacrtala su sebe te su nam svojim crtežima osvježili izložbeni 
prostor u holu ispred knjižnice. 
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Datum: 25. rujna - 10. listopada 2016. 20. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Lokomotiva  

Gosti:  

Opis akcije: Učenici drugog razreda PŠ Rakitovec nacrtala su nam ilustracije na pročitanu priču 
Lokomotiva Juliusa Tuwima. Radove smo izložili u našem prostoru. 

Napomena:  

 
 

Datum: 6. listopada - 15. listopada 2016. 21. 

Vrsta akcije: Dječji tjedan Grada Velike Gorice 

Naziv akcije: Besplatan upis prvašića 

Gosti:  

Opis akcije: U tijeku obilježavanja Dječjeg tjedna koji se provodi u cijelom našem gradu Dječji 
odjel se priključio ovom akcijom. Do ove godine besplatan upis učenika prvih 
razreda odvijao se samo u Mjesecu hrvatske knjige a od ove godine tu smo priliku 
pružili našim prvašićima i u Dječjem tjednu. 

Napomena: Upisan je 51 novi član – učenici prvih razreda OŠ 

 
 

Datum: 7. listopada 2016. 22. 

Vrsta akcije: Predstavljanje slikovnica Dubravke Poljanac. 

Naziv akcije: Priče  turopoljskog hrasta 

Gosti: Dubravka Poljanac je velikogorička odgajateljica u vrtiću koja je napisala ciklus 
slikovnica koje je predstavila predškolcima . Ciklus sačinjavaju slikovnice: „Pajcek, 
luk i žir: kako su postali prijatelji“, „Pajcek, luk i žir: priča turopoljskog hrasta“, 
„Pajcek, luk i žir upoznaju ljepote Turopolja“. Predškolci su nam došli iz DV Žirek i 
DV Velika Gorica.  

Opis akcije: Gošća je djeci predstavila slikovnice uz kazališnu predstavu s lutkama koje je sama 
izradila.  

Napomena: Gostovanje i predstava su održani u sklopu Dječjeg tjedna a prisustvovalo je 29-
ero djece. 

 
 

Datum: 10. listopada - 13. listopada 2016. 23. 

Vrsta akcije: Organizirani posjet knjižnici 

Naziv akcije: Uskoro krećem u školu 

Gosti: Učenici 1.- 4. razreda PŠ Dubranec, učenici 2. i 4. razreda OŠ Eugen Kvaternik,  
predškolci DV Žirek , djeca igraonice Sunčanica, mješovita starija grupa DV Velika 
Gorica, učenici drugog razreda PŠ Rakitovec. 

Opis akcije: Tema ovog Dječjeg tjedna je bila prelazak djece iz vrtića u školu pa su djelatnice 
knjižnice kroz čitanje prigodnih slikovnica na tu temu s predškolcima u 
interaktivnom razgovoru razbila strah od tog čina i približila im taj trenutak kroz 
smijeh i šalu. 
S učenicima područnih škola su na istu temu razgovarale o njihovom sjećanju na 
polazak u prvi razred i kakve bi savjete dali budućim prvašićima.  

Napomena: Ovoj akciji je prisustvovalo 151 dijete. 
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Datum: 17. listopada 2016. 24. 

Vrsta akcije: Pričaonica  i crtaonica 

Naziv akcije: Čarapojedac 

Gosti: Djeca polaznici dječje igraonice Sunčica 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice čita priču Čarapojedac i na temelju razgovora s djecom o liku iz 
slikovnice ona crtaju glavni lik onako kako su ga oni doživjeli u trenutku čitanja 
priče. 

Napomena: Prisustvovalo 10-ero djece. 

 
 

Datum: 18. listopada 2016. 25. 

Vrsta akcije: Čitanje  priča 

Naziv akcije: „Na krilima vjetra“ - pričaonica 

Gosti:  

Opis akcije: Osmišljavanjem usluga za naše najmlađe članove djelatnice knjižnice uključuju se 
u mrežu podrške obitelji u našoj lokalnoj zajednici. Kako dosta djece predškolske 
dobi nije učlanjeno u knjižnicu mi odlazimo u vrtiće te ih tamo upoznajemo s 
našim radom i tako potičemo da s roditeljima dođu u naš prostor i postanu naši 
članovi. 
Čitanjem priča bavimo se edukacijom na zabavan načini te potičemo njihov razvoj 
drugačijih interesa i osobnih vještina koje otvaraju vrata svijetu mašte i novim 
saznanjima. 

Napomena: Djelatnice su posjetile DV Velika Gorica, mješovitu skupinu s 22 djeteta. 

 
 

Datum: 25. listopada 2016. 26. 

Vrsta akcije: Književni susret 

Naziv akcije: Vila pričalica 

Gosti: Katija Romac, po zanimanju ing. matematike piše vrlo maštovite slikovnice. 
Učenici 1. razreda  OŠ Eugena Kumičića s učiteljicom Danjelom Faber 

Opis akcije: U utorak  25.10.2016. našu knjižnicu posjetila je prava  Vila pričalica! U čarobnom 
plaštu i velikom šeširu punom srebrnog cvijeća vila Katija izvela je predstavu o 
slavnom, hvalisavom, prestrašenom Zajecu Iveku. 

Napomena: Autorica je napisala slikovnice „Djevojčica sa zlatnim pjegama“ I „Zajec Ivek“. 
Upravo ovu zadnju je predstavila našim gostima. 
  Riječ je o slikovnicama koje roditeljima pomažu u odgoju djece. „Zajec Ivek“ je 
priča o zecu buntovniku, lažljivcu, hvalisavcu, strašljivcu, ali ipak zečiću koji ima 
dobro srce i koji će pomoći svojoj braći zečevima. Slikovnica  ima više nivoa. To je 
priča koja može rasti zajedno s djetetom. Napisana je tako da su sve imenice 
zamijenjene s malim sličicama. Za malo dijete oko sličice se može ispričati priča i 
ono će samo usmjeravati roditelja po slikama. Za malo starije dijete, kad roditelj 
čita priču, ima na dnu svake stranice fusnote koje su nastale u suradnji s 
psihologom, socijalnim radnikom i odgajateljima iz waldorfskog i klasičnog 
vrtića. Fusnote su ideja roditelju kako usmjeriti razgovor o priči i priču povezati s 
realnim djetetovim životom. Knjiga ima i podnaslov „Priručnik za roditelja - kako 
prepoznati agresivno ponašanje djece u djetetovoj okolini“.   
Prisustvovalo je 28 –ero učenika. 
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Datum: 15. listopada -15. studenoga 2016. 27. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Čitam 100 na sat 

Gosti:  

Opis akcije: Izložbu su pripremila djeca engleske skupine DV Lojtrica. 

Napomena: Manifestacija obilježavanja MHK ove godine obilježava se  pod nazivom „Čitam  
100 na sat“.  Kako se Dječji odjel cijele godine bavi poticanjem na čitanje naših 
najmlađih članova tako nam je ovo prilika da to još više naglasimo. Naš je cilj da od 
naših članova napravimo i formiramo čitalačku publiku koja će cijeli svoj životni 
vijek provesti uz knjigu kao jedan od vrijednih segmenata svog života. 
Čitati više i kvalitetnije – odnosno čitati „sto na sat“ – ne znači samo puku zabavu 
ili odvraćanje od stvarnosti, nego znači vježbati različite načine suočavanja sa 
stvarnim svjetonazorskim, moralnim, političkim, emocionalnim ili društvenim 
problemima i pitanjima. Drugim riječima – čitati znači učiti se životu. 

 
 

Datum: 11. listopada - 1. prosinca 2016. 28. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Dan hrvatskih knjižnica 

Gosti:  

Opis akcije: Izložbu su pripremile djelatnice knjižnice 

Napomena: Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je Dan hrvatskih knjižnica s ciljem bolje 
vidljivosti i prepoznatljivosti knjižnica i knjižničnih aktivnosti u javnosti, 
upoznavanja s mnogostrukim i važnim poslanjem i ulogom knjižnica u 
informiranju, obrazovanju i kulturi pojedinaca i zajednice u cjelini te razgradnje 
stereotipnih predodžbi o knjižnicama i knjižničarima.  
Dan hrvatskih knjižnica 2016. odvija se pod sloganom Knjižnice za bolje sutra. 
Budimo aktivni, zagovarajmo zajedno! kako bi se osnivače, korisnike, suradnike i 
širu javnost potaknulo ne samo na razmišljanje o tome što knjižnica znači za njih i 
njihovu zajednicu, već i na zagovaranje širenja i modernizacije hrvatskih knjižnica, 
kao mjesta na kojima svatko može pronaći potrebne izvore za stjecanje novih 
znanja i vještina te prostor za susrete sa suradnicima i prijateljima. 

  

 
 

Datum: 26. listopada - 28. listopada 2016. 29. 

Vrsta akcije: Organizirani posjet knjižnici 

Naziv akcije: Upoznajemo knjižnicu 

Gosti: Učenici svih trećih razreda OŠ Nikole Hribara 

Opis akcije: Učenici svih trećih razreda OŠ Nikole Hribara kontinuirano svake školske godine u 
Mjesecu hrvatske knjige dolaze u posjet Dječjem odjelu gradske knjižnice gdje im 
knjižničarke prezentiraju funkcioniranje rada same knjižnice i način na koji knjige 
dolaze u knjižnicu. Knjiga od kupnje do stavljanja na policu, obrada knjiga, 
klasificiranje knjiga, kako postati član knjižnice, kako se ophoditi s knjigom, kako 
postati dobar čitatelj i zavoljeti knjigu, što se sve može raditi u knjižnici osim same 
posudbe – sve su to teme koje se obrađuju na ovom susretu s osnovnoškolcima. 
Učenici tada usvoje mnoge nove pojmove i znanja kao što su: razlika između 
školske i gradske knjižnice, korisnici, čitanje kao oblik razvijanja osobnosti.  

Napomena: Prisustvovalo 159 učenika. 
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Datum: 3. - 4. studenoga 2016. 30. 

Vrsta akcije: Pričaonica  i crtaonica 

Naziv akcije: Pričom u maštu 

Gosti: Djeca DV Ciciban i igraonice Play all Day 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice prvo je djeci govorila o knjižnici kao mjestu gdje mogu dolaziti 
s roditeljima i posuđivati knjige, zatim su obradili teme kako postati član knjižnice, 
kako se ophodimo s knjigom, što nam knjiga pruža. Zatim im je čitala kratke bajke 
te ih kroz svijet mašte povela na ugodno druženje uz crtanje likova iz pročitanih 
bajki.  

Napomena: Prisustvovalo 27 djece. 

 
 

Datum: 7. studenoga 2016. 31. 

Vrsta akcije: Organizirani posjet knjižnici 

Naziv akcije: Upoznajmo knjižnicu 

Gosti: Učenici trećeg razreda OŠ J. Habdelića s učiteljicom Nadom Vidaković. 

Opis akcije: Knjižničarke je govorila o funkcioniranje rada same knjižnice i način na koji knjige 
dolaze u knjižnicu. Knjiga od kupnje do stavljanja na policu, obrada knjiga, 
klasificiranje knjiga, kako postati član knjižnice, kako se ophoditi s knjigom, kako 
postati dobar čitatelj i zavoljeti knjigu, što se sve može raditi u knjižnici osim same 
posudbe – sve su to teme koje se obrađuju na ovom susretu s osnovnoškolcima. 
Učenici tada usvoje mnoge nove pojmove i znanja kao što su: razlika između 
školske i gradske knjižnice, korisnici, čitanje kao oblik razvijanja osobnosti. 

Napomena: Prisustvovalo 23 učenika. 

 
 

Datum: 8. studenoga 2016. 32. 

Vrsta akcije: Psihoedukativna radionica 

Naziv akcije: Djeca s Downovim sindromom 

Gosti: Odgajateljice iz vrtića, učitelji/ice, profesori/ice i roditelji članova knjižnice. 
Radionicu je vodila predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom mr.sc. Dinka 
Vuković. 

Opis akcije: Prisustvovalo 48 osoba 

Napomena:  

 
 

Datum: 8. studenoga 2016. 33. 

Vrsta akcije: Pričaonica 

Naziv akcije: Mašta može svašta 

Gosti: Djeca iz DV Koraci 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice prvo je djeci govorila o knjižnici kao mjestu gdje mogu dolaziti 
s roditeljima i posuđivati knjige, zatim su obradili teme kako postati član knjižnice, 
kako se ophodimo s knjigom, što nam knjiga pruža. Zatim im je čitala kratke bajke 
te ih kroz svijet mašte povela na ugodno druženje.  

Napomena: Prisustvovalo je 25 - ero djece. 
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Datum: 9. studenoga 2016. 34. 

Vrsta akcije: Čitanje priča 

Naziv akcije: Na krilima vjetra - pričaonica 

Gosti:  

Opis akcije: Osmišljavanjem usluga za naše najmlađe članove djelatnice knjižnice uključuju se 
u mrežu podrške obitelji u našoj lokalnoj zajednici. Kako dosta djece predškolske 
dobi nije učlanjeno u knjižnicu mi odlazimo u vrtiće te ih tamo upoznajemo s 
našim radom i tako potičemo da s roditeljima dođu u naš prostor i postanu naši 
članovi. 
Čitanjem priča bavimo se edukacijom na zabavan načini te potičemo njihov razvoj 
drugačijih interesa i osobnih vještina koje otvaraju vrata svijetu mašte i novim 
saznanjima. 

Napomena: Djelatnice su posjetile DV Žirek, predškolsku skupinu s 18 - ero djece. 

 
 

Datum: 11. studenoga 2016. 35. 

Vrsta akcije: Projekt – knjiga i čitanje 

Naziv akcije: Čitaj mi 

Gosti: Grupa Montessori iz DV Ciciban 

Opis akcije: U sklopu projekta Knjiga i čitanje kojim se bavi ova skupina djece posjetili su i naš 
odjel gdje im je djelatnica knjižnice čitala edukativne slikovnice na temu kojom se 
bave u projektu. Dječji odjel uvijek rado i odgovorno sudjeluje u ovakvim 
projektima. 

Napomena: Čitanje s razumijevanjem pomaže djeci u razvoju opažanja, pamćenja, mišljenja i 
logičkog zaključivanja. Uvodi ga u svijet mašte i razvija kreativno mišljenje, njegove 
osjećaje za razumijevanje drugih. Djelatnice knjižnice uvelike se trude svojim 
zalaganjem pridonijeti motivaciji djeteta za samostalnim čitanjem i pomažu im da 
zavole knjigu. 
Prisustvovalo 25 - ero djece.  

 
 

Datum: 13. studenoga 2016. 36. 

Vrsta akcije: Pričaonica i crtaonica 

Naziv akcije: Pričom crtam sliku 

Gosti: Djeca DV Koraci 

Opis akcije: Djelatnica knjižnice prvo je djeci govorila o knjižnici kao mjestu gdje mogu dolaziti 
s roditeljima i posuđivati knjige, zatim su obradili teme kako postati član knjižnice, 
kako se ophodimo s knjigom, što nam knjiga pruža. Zatim im je čitala kratke bajke 
te ih kroz svijet mašte povela na ugodno druženje uz crtanje likova iz pročitanih 
bajki. 

Napomena: Prisustvovalo je 35 – ero djece. 

 
 

Datum: 14. studenoga 2016. 37. 

Vrsta akcije: Priprema izložbe 

Naziv akcije: 10 godina Dječjeg odjela – izložba u Knjižnici Galženica 

Gosti:  

Opis akcije: Dječji odjel ove godine slavi deset godina svog postojanja te su djelatnice osmislile 
i napravile izložbu koja je pokazivala rad odjela u prethodnom razdoblju. 
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Datum: 15. listopada – 15. studenoga 2016. 38. 

Vrsta akcije: Besplatan upis prvašića 

Naziv akcije: MHK – Besplatan upis prvašića 

Gosti:  

Opis akcije: Svi učenici prvih razreda osnovnih škola imaju besplatan upis u Gradsku knjižnicu 
Velika Gorica. Ako se upišu na Dječjem odjelu knjižnice dobit će i Čitatovnicu 
(čitalačku putovnicu) u koju će pri svakoj posudbi knjiga dobiti žig. Kada je u 
potpunosti ispune, dobit će Pohvalnicu, a najbrži i malu nagradu. Ispunjavanje 
Čitatovnice vrijedi do kraja školske godine. Ovu akciju Dječji odjel provodi već dugi 
niz godina i jako smo ponosni na nju jer svake godine naši prvašići s veseljem 
dolaze u knjižnicu i vrijedno ispunjavaju svoju Čitatovnicu i tako stječu svoje prve 
čitalačke navike.  

Napomena: Ove godine u MHK besplatno je upisano 91 prvašić. 

 
 

Datum: 23. studenoga 2016. 39. 

Vrsta akcije: Književni susret   

Naziv akcije: Promocija slikovnice „Priča o ribaru i zlatnoj ribici“  

Gosti: Književnica Jasminka Tihi – Stepanić i učenici OŠ Jurja Hadelića s knjižničarkom 
Gorankom Braim Vlahović 

Opis akcije: Nakon odlično prihvaćenih knjiga za starije osnovnoškolce velikogorička 
spisateljica Jasminka Tihi - Stepanić okušala se i u pisanju za najmlađe. Na našem 
odjelu predstavila je svoju prvu slikovnicu “Priča o ribaru i zlatnoj ribici”. Riječ je o 
poučnoj priči namijenjenoj djeci starije vrtićke i mlađe školske dobi.  

Napomena: Prisustvovalo 42 učenika. 

 
 

Datum: 7. – 15. prosinca 2016. 40. 

Vrsta akcije: Adventska pričaonica 

Naziv akcije: Lucijini dani u našem gradu 

Gosti: Djeca predškolske dobi iz Centra za djecu i mlade Velika Gorica, djeca DV Žirek, 
djeca DV Ciciban,  

Opis akcije: Mjesec prosinac je svečan radi božićnih blagdana, ali u našem gradu je još 
svečaniji jer se 13. prosinca slavi dan grada.  Sveta Lucija svetica je ranoga 
kršćanskog vremena, ali je i danas veoma štovana, a uz njezin blagdan se 
organiziraju različita veselja i igre za djecu i mladež. Stoga smo se i mi ovom 
akcijom pridružili obilježavanju Lucijinih dana u našem gradu čitanjem prigodnih 
blagdanskih bajki.  

Napomena: Prisustvovalo 121 dijete. 

 
 

Datum: 10. - 30. prosinca 2016. 41. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Blagdani u vrtiću 

Gosti:  

Opis akcije: Radove su napravila djeca srednje vrtićke dobne skupine DV Žirek s 
odgojiteljicama Martinom Cindrić, Bernardom Huzjak i Gabrijelom Banić. 

Napomena: Uvažavajući važnost suradnje roditelja i djece u građenju određenog kontinuiteta 
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u odgoju i obrazovanju djece, u aktivnosti vezane za božićnu radionicu, u trajanju 
od mjesec dana, odgojiteljice iz vrtića uključile su i roditelje tako da su sakupljali 
materijale za različite aktivnosti. U izradi ove izložbe korištene su razne likovne 
tehnike: slikarska, crtačka i kiparska.  
Od početka do kraja umjetničkog stvaranja djeca su surađivala s odgojiteljicama , 
uživala u međusobnom druženju, pomagala prijateljima, te kroz razgovor, razne 
aktivnosti i poticaje naučili su više jedni o drugima stekli nova iskustva. Ono što je 
najvažnije, djeca su se zabavljala i bila vesela a to je bit Božića.   

 
 
Prisustvovanje učenika osnovnih škola i vrtićke djece akcijama Dječjeg odjela  
  
 

VRSTA AKCIJE BROJ AKCIJA BROJ PRISUTNIH 

Izložbe  12  

Pričaonice   14 238 

Besplatan upis prvašića  142 

Kreativne radionice  4 101 

Susreti s književnicima  4 122 

Organizirani posjeti knjižnici i 
upoznavanje s knjižnicom 

21 374 

Odlazak knjižničarki u vrtiće – 
čitanje priča   

3 64 
 

Adventska pričaonica 10 121 

Psihoedukativne radionice  4 117 

UKUPNO 71 1252 

 

 
 

 ORGANIZIRANI EDUKATIVNI POSJETI VRTIĆKE DJECE I UČENIKA  
Posjeti knjižnici koji su u službi edukacije o knjižnici, njenom radu, 
vrstama i podjeli knjiga, njihovoj obradi, slaganju knjiga na police, 
posuđivanju i čuvanju istih. Naš odjel su ove godine posjetila djeca i 
učenici sljedećih ustanova : DV Ciciban, DV Velika Gorica, DV Lojtrica, 
DV Žirek, igraonica Play all Day, igraonica Sunčanica, DV Koraci, OŠ 
Nikola Hribar, OŠ Eugen Kumičić, PŠ Donja Lomnica, PŠ Rakitovec, PŠ 
Lukavec, učenici Centra za odgoj i obrazovanje, polaznici Centra za 
djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. 
 

 PRVAŠIĆI - NAŠI NOVI ČLANOVI – U Mjesecu hrvatske knjige besplatan 
upis učenika prvih razreda u knjižnicu. Ove godine smo i tijekom Dječjeg 
tjedna besplatno upisivali djecu u knjižnicu. Tome prethode obilasci svih 
osnovnih škola i dijeljenje promotivnih letaka za sve prvašiće. 
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 PRIČAONICE – Pričaonice se održavaju u prostoru knjižnice ali i u 
prostorima vrtića gdje djelatnice knjižnice odlaze čitati priče. Slikovnica 
je prva djetetova knjiga u kojoj je priča upotpunjena i obogaćena 
ilustracijama. Čitanje priča pomaže u stvaranju posebne emocionalne 
veze između djeteta i odrasle osobe, unapređuje djetetove sposobnosti 
slušanja, potiče ga na istraživanje, razvija interese i omogućava 
stjecanje novih spoznaja. Uz to čitanjem i slušanjem priča bogati se 
djetetov rječnik i govorne sposobnosti, te pomaže djetetu da zavoli 
knjigu i da kao takvi ostanu naši vjerni članovi. 

 

 IZLOŽBE – tijekom cijele godine na panou koji zauzima gotovo tri zida u 
holu ispred ulaza u sam dječji odjel smjenjuju se izložbe djece i učenika 
svih vrtića, škola i raznih centara koji se bave djecom. Na panou u 
samom prostoru knjižnice djelatnice knjižnice postavljaju prigodne 
izložbe povodom obilježavanja važnijih datuma. 

 

 NAŠA DRUŽENJA SA… – U knjižnicu pozivamo razne goste (te se opcije 
same otvaraju i nude tokom godine). To mogu biti npr. klaun, 
mađioničar, razni pisci, glumci, pjevači itd.  

 

 PSIHOEDUKATIVNE RADIONICE ZA RODITELJE I ODGAJATELJE/ICE – Uz 
stručno vodstvo pedagoga jednom na mjesec održavaju se kreativne i 
stručne radionice za roditelje na kojima se obrađuju teme vezane uz 
odgoj i probleme koji se javljaju u komunikaciji između roditelja i djece, 
djece i škole. Posjećenost: 20-tak roditelja i odgajatelja po radionici. 

 

 KAKO DOĆI DO ŽELJENE INFORMACIJE – radionice za učenike viših 
razreda osnovnih škola. Cilj je radionice učenike podučiti kako da brzo i 
učinkovito pronađu željenu informaciju služeći se pravopisima, 
rječnicima, enciklopedijama i internetom. 

 

 PRISTUP INTERNETU – Svi članovi dječjeg odjela mogu se jednom 
dnevno besplatno služiti računalima u knjižnici. Računala prvenstveno 
služe traženju informacija i materijala za izradu plakata, referata i Power 
Point prezentacija, a naravno za one najmlađe tu su razne igrice. 
 

 IGRAONICA ZA NAJMLAĐE – Igraonica je namijenjena djeci 
predškolskog uzrasta. Koristi se tijekom cijelog dana uz predočenje 
iskaznice djeteta. Djeca se uz pratnju odraslih osoba igraju s ponuđenim 
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igračkama, a nakon igre ih moraju vratiti na mjesto iz edukacijskih 
razloga. 

 

 KUTAK DRUŠTVENIH IGARA – svakim radnim danom od 17 do 19 sati 
korisnicima su dostupne razne društvene igre kroz koje se razvija mašta, 
računanje, sportski i natjecateljski duh. 

 

 
 
c. Područna knjižnica Galženica 
 
Stručni djelatnici: Marija Ivanović (voditeljica) do 22. veljače, 2016. kada odlazi 
u mirovinu, Dražena Petrišić, (voditeljica od 1. rujna 2016.), Miranda Vrcan 
Sušac, Mery Mrakovčić, Martina Crnić, i Denis Rakarić (korisnička podrška).  
 
 
AKCIJE U PODRUČNOJ KNJIŽNICI GALŽENICA, Trg Stjepana Radića 5 
 
 

Datum: 21. siječanj 2016. 1. 

Vrsta akcije: Čitateljski klub „Luna“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi: Ljubav, struja, voda i telefon – Ante Tomić 

Gosti:  

Opis akcije: Ni jedan roman do sada nije dobio toliko različitih ocjena kao roman Ante Tomića - 
Ljubav, struja, voda i telefon i to u rasponu od 1 – 5 sve su ocjene bile zastupljene 
što zaista govori o tome da istu knjigu čitaju različite osobe, da se o ukusima ne 
raspravlja i da čitateljski klubovi postoje zbog prihvaćanja različitosti u mišljenjima 
i stavovima drugih, a kroz ovaj ljubavno-erotski i humorističan roman svoja 
mišljenja i stavove čiteteljice su mogle primjeniti kroz zabavu i smijeh. Na susretu 
je bilo prisutno 14 članica, a klub vodi knjižničarka Mery Mrakovčić 

Napomena:  

 
 

Datum: 26. siječanj 2016. 2. 

Vrsta akcije: Čitateljski klub „Luna“ 

Naziv akcije: Proslava godišnjice kluba 

Gosti:  

Opis akcije: Pod pokroviteljstvom GKVG, 14 članica kluba svoju prvu godišnjicu kluba proslavile 
su tako što su pogledale predstavu „Metoda za brak“ u režiji Ive Srnec prikazivanu 
u POUVG koja kroz humorističan način prikazuje sve „cake“ kako proći kroz razne 
bračne brodolome. Večer se nastavila u Klubu 100 gdje se mogla komentirati 
predstava i uz opušten razgovor jednostavno uživati u našoj prvoj godini 
postojanja. Mery Mrakovčić 

Napomena:  

 
 



 

 

59 

Datum: 14. veljače – 21. veljače 2016.                    3. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu 

Naziv akcije: Valentinovo 

Gosti:   

Opis akcije: Poezijom i prozom te izborom knjiga, citata i ukrasa na temu ljubavi i zaljubljenosti 
motivirali smo velikogoričane da prikladno obilježe ovaj dan. Akciju su popratili 
novinari  Kronika Velike Gorice prilogom na televiziji Z1. 

Napomena:  

 
 

Datum: 16. veljače 2016. 4. 

Vrsta akcije: Organizirani posjet djece iz vrtića 

Naziv akcije: Upoznajmo slikovnice u knjižnici! 

Gosti: DV 

Opis akcije: Odgajateljice iz obližnjeg vrtića dovele su danas djecu u posjet našoj knjižnici 
tražeći slikovnice i knjige o pticama koje su im potrebne za rad. Nakon kraćeg 
boravka otišli su s posuđenim knjigama i porukom da DJECA KOJA ČITAJU POSTAJU 
LJUDI KOJI MISLE! 

Napomena:  

 
 

Datum: 18. veljače 2016. 5. 

Vrsta akcije: Sastanak čitateljskog kluba 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi “Karte, molim!” Marka Dejanovića 

Gosti:   

Opis akcije: U četvrtak 18. veljače 2016. u 18.30 sati u Knjižnici Galženica članice čitateljskog 
kluba “Luna” raspravljale su  knjizi “Karte, molim!” mladog hrvatskog autora Marka 
Dajanovića,  dobitnika književne Nagrade Janko Polić Kamov za 2015. godinu, koju 
dodjeljuje Hrvatsko društvo pisaca. 

Napomena:  

 
 

Datum: 21.  - 28. veljače 2016. 6. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu 

Naziv akcije: Međunarodni dan materinskog jezika - 21. veljače 

Gosti:   

Opis akcije: Materinji ili materinski jezik prvi je jezik koji neka osoba nauči u svojoj obitelji. 
Stručnjaci tvrde da je znanje materinskog jezika vrlo važno pri formiranju mišljenja. 
Istraživanja su pokazala da osoba koja nije svladala svoj materinski jezik ima 
problema s učenjem ne samo drugih jezika već i s učenjem uopće. 

Napomena:  

 
 

Datum: 24. veljače 2016. 7. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Svjetski dan čitanja naglas - 24. veljače 

Gosti:   

Opis akcije: Svake godine "Svjetski dan čitanja naglas" ukazuje na važnost čitanja naglas i 
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usmenog širenja priče. Obilježavaju ga djeca, mladi i odrasli iz preko 100 zemalja 
svijeta, stvaraju globalnu mrežu čitatelja i ukazuju na moć riječi i pravo na 
pismenost za svakoga. Smisao i poanta Svjetskog dana čitanja naglas je pokazati 
svijetu da pravo na čitanje i pisanje pripada svim ljudima.  

Napomena:  

 
 

Datum: 2. - 7. ožujka 2016. 8. 

Vrsta akcije: Tematski postav knjiga u knjižnici 

Naziv akcije: Marija Jurić Zagorka  

Gosti:   

Opis akcije: Marija Jurić Zagorka rođena je 3.ožujka prije 143. godine, stoga je izborom njenih 
knjiga obilježen rođendan renomirane hrvatske književnice. 

Napomena:  

 
 

Datum: 03. ožujka 2016. 9. 

Vrsta akcije: Besplatan upis za nove članove 

Naziv akcije: Besplatan upis za nove članove 

Gosti:   

Opis akcije: Uz dan Gradske knjižnice Velika Gorica za sve osobe koje su se na taj dan prvi put 
upisale u knjižnicu upis je bio besplatan. Dan Gradske knjižnice Velika Gorica 
obilježava se povodom obljetnice otvorenja Prve čitaonice u Velikog Gorici prije 
130 godina. Tradicionalno ga obilježavamo 3. ožujka.  

Napomena: U akciji u Područnoj knjižnici Galženica upisano je 57 novih članova. 

 
 

Datum: ožujak 2016. 10. 

Vrsta akcije: Izložba novih slikovnica u izlogu 

Naziv akcije: Nove slikovnice u našoj knjižnici 

Gosti:   

Opis akcije: Izborom najnovijih slikovnica pokazali smo djeci našu ponudu i mogućnost da 
posude naslove koji ih zanimaju. Na taj način stvaramo najmlađe čitače i potičemo 
ih da usvajaju nova znanja, jer djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle. 

Napomena:  

 
 

Datum: 3. - 20. ožujka 2016. 11. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu 

Naziv akcije: 130 godina od osnivanja prve čitaonice u Velikoj Gorici 

Gosti:   

Opis akcije: Prigodnim postavom akcentirani su prijelomne događaje tijekom djelovanja 
Gradske knjižnice od osnutka Prve čitaonice čiji je GKVG danas pravni sljednik. 

Napomena:  
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Datum: 22. ožujka 2016. 12. 

Vrsta akcije: Tematska izložba knjiga u knjižnici 

Naziv akcije: Uskrs u literaturi 

Gosti:   

Opis akcije: Izborom knjiga iz našeg fonda s temom Uskrsa i uskrsnuća ponudili smo 
korisnicima mogućnost da prošire spoznaje o ovoj temi. Naslovi su: Hrvatski 
uskrsni običaji, Pisanica, Blagdani djetinjstva, Principi dobra, Goli blagdani, 
Kršćanska mitologija, Božićni i uskrsni trenuci, Lirika Velikog petka, Hrvatska 
uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Tragovi hrvatske mitologije, Naši običaji i 
tradicija, Od ulaska u Jeruzalem do uskrsnuća i Skriveno lice vremena. 

Napomena:  

 
 

Datum: 31. ožujka 2016. 13. 

Vrsta akcije: Čitateljski klub 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi “Koala” Lukasa Barfussa 

Gosti:   

Opis akcije: U četvrtak 31. ožujka 2016. u 18.30 sati u Knjižnici Galženica članice Čitateljskog 
kluba “Luna” raspravljale su o romanu “Koala” Lukasa Barfussa, jednog od 
najistaknutijih švicarskih dramskih pisaca, koji je 2014. godine nagrađen 
Švicarskom književnom nagradom, Književnom nagradom grada Solothurna te 
Nagradom grada Thuna za kulturu. 

Napomena:  

 
 

Datum: 28. travanj 2016. 14. 

Vrsta akcije: Čitateljski klub „Luna“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Razmjena“ – David Lodge 

Gosti:  

Opis akcije: Iznimno ovoga puta zbog revizije u našoj Knjižnici mjesto za raspravu o knjizi 
ustupio nam je Klub 100 i to u svojoj VIP loži. Osim što smo se osjećale počašćeno 
nas 6 čitateljica vrlo žućno raspravljale smo o knjizi Razmjena koja zapravo govori i 
središnja joj je tema – promjena. Svaka promjena je dobro došla pa su tako i u 
knjizi prikazani likovi koji su promjenom mjesta boravka iz temelja promijenili i 
svoje do tada zbrkane i pomalo nesretne živote.  Knjiga ima i svoj drugi nastavak 
pa tko želi može čitati i dalje. Knjiga je ocijenjena ocjenom 3, a zaključak rasprave 
glasi kako promjena boravka utječe i na promjenu ličnosti.  

Napomena:  

 
 

Datum: 05. lipanj 2016. 15. 

Vrsta akcije:  Čitateljski klub „Luna“ 

Naziv akcije: Rasprava o knjizi „Tuđi život“ – Marina Vujčić 

Gosti:  

Opis akcije: Budući da je revizija još uvijek u tijeku, a da naše čitateljice ne žele prestati barem 
jednom mjesečno čitati jednu knjigu ovoga puta izabrana je knjiga kroz koju smo 
u raspravi malo zavirili u tuđe, a i u naše možda pomalo drugačije živote od onih 
učestalih, standardnih i pomalo dosadnih. Marina Vujčić uvukla nas je u mrežu 
internetskog spajanja parova što smo i kroz raspravu došle do zaključka da je to 
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danas zapravo jedna od učestalih i normalnih pojava. U knjizi se moglo dobro 
vidjeti kamo izlaze muškarci, a kamo žene i da je jednostavno vrlo teško uskladiti 
danas sve potrebe jednih i drugih i tako je internet postao mjesto povezivanja. To 
što internet nosi sa sobom ništa nije manje ili više bolnije od onog u stvarnom 
životu. Ocjena 5.  

Napomena: Nakon rasprave 7 članica kluba pogledalo je predstavu jedne od naših čitateljica 
režiserke Romane Rožić koja je prikazana u dvorani Galženica u izvedbi Ane 
Katulić. Monodrama naziva „Mala poduzetnica u velikoj blokadi“ koja je 
prikazivana povodom Goričkih večeri oduševila je sve prisutne, a mi smo kao Klub 
ponosne na našu članicu i veliku čitateljicu režiserku ove izvrsne monodrame 
Romanu Rožić. 

 
 

Datum: 02. rujna 2016.-19. rujna 2016. 16. 

Vrsta akcije: Edukativna izložba u izlogu 

Naziv akcije: Izložba dječjih radova 

Gosti:   

Opis akcije: Na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica u travnju je održan ciklus 
kreativnih radionica u suradnji s udrugom Suncokret Oljin i Grafičkim fakultetom u 
Zagrebu. Na radionicama su sudjelovali učenici nižih razreda velikogoričkih 
osnovnih škola i štićenici Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Nakon 
pročitane slikovnice „Dječak koji je volio brodove“, mali kreativci sami su izradili 
svoj morski svijet. Uz puno brodova, svjetionika i morskih bića zakoračili su u ljetne 
praznike. Cilj radionica bio je pokrenuti naše najmlađe sugrađane na kreativni rad, 
potaknuti u njima istraživačku znatiželju, ali i timski rad. Dio nastalih radova 
prezentiran je u izložbenom prostoru Područne knjižnice Galženica do 19.09.2016. 

Napomena:  

 
 

Datum: 20. rujna  - 07. listopada 2016. 17. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu knjižnice 

Naziv akcije: Izložba priča 

Gosti:   

Opis akcije: IZLOŽBA PRIČA je tekstualno-vizualni projekt nastao kao ideja književnice Karmele 
Špoljarić, osmišljena i realizirana u suradnji s grafičkom dizajnericom Anom 
Pojatinom. IZLOŽBA je zamišljena kao putujuća i ideja je da  putuje po knjižnicama i 
galerijama.  Namjera je bila izvaditi priče iz njihovog okruženja, izvući ih iz stranica 
i knjiga i postaviti ih u neke nove, neočekivane situacije. Priče su stoga spojene sa 
slikom, ubačene su u fotografiju na način da postanu dio nje, umetnute su u razne 
životne trenutke. Priče tako postaju gledljive, a ne samo čitljive. Sve priče postaju 
integralni dio fotografije, ali sve se s određene udaljenosti mogu i pročitati. 
IZLOŽBOM PRIČA autorica želi potaknuti svoje sugrađane da gledaju, slušaju i 
čitaju priče, te da sami ispričaju ili napišu priču koju će potom nekome darovati. U 
vremenu kratica, sažetaka, naslova, računa, PIN-ova, lozinki, statistika, švicaraca i 
kamata, malo tko ima vremena stati i osluhnuti, čuti druge, ali čuti i sebe. Postoje 
mnoge priče koje nosimo u sebi , a koje nismo ispričali. A možda smo trebali. 
Autorice i autori priča polaznici su Dopisne radionice kreativnog pisanja „Kako 
početi“, koju je osmislila i vodi književnica Karmela Špoljarić. Autorice fotografija - 
Karmela Špoljarić, Ana Pojatina, Sandra Polić Živković  
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Datum: 22. rujna 2016. 18. 

Vrsta akcije: Tematska izložba knjiga u knjižnici 

Naziv akcije: Nasilje nad ženama 

Gosti:   

Opis akcije: Naslovima koji govore o toj temi ukazali smo na važnost borbe protiv nasilja nad 
ženama. Ponuđena literatura izazvala je veliko zanimanje posjetitelja. 

Napomena:  

 
 

Datum: 29. rujna 2016. 19. 

Vrsta akcije: Čitateljski klub "Luna" 

Naziv akcije: Početak nove sezone 

Gosti:   

Opis akcije: Nakon ljetne stanke i revizije fonda u Knjižnici Galženica tijekom kojeg je klub 
organizirao svoje susrete izvan knjižnice Čitateljski klub „Luna“ ponovo se sastao u 
prostorima knjižnice da bi započeo novu sezonu i nastavio svoj kontinuirani rad 
svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu. Ovu sezonu započeli su  čitanjem knjige „I past 
će sve maske“ naše autorice Ivane Šojat-Kuči, a za mjesec dana je  o knjizi bila i 
rasprava. Susret je prošao u druženju i prepričavanju događanja tijekom ljetnih 
mjeseci u kojem su se naše čitateljice imale priliku još bolje upoznati i povezati, a 
one koje nisu bile na zadnjim susretima tijekom revizije mogle su čuti što smo tada 
sve radili. 

Napomena:  

 
 

Datum: Rujan 2016. 20. 

Vrsta akcije: Izložba knjiga na izložbenom pultu u knjižnici 

Naziv akcije: Izdanja Gradske knjižnice Velika Gorica 

Gosti:   

Opis akcije: Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice Velika Gorica vrlo je raznolika. Navodimo 
tiskovine prema redu izlaženja: "Dobro došli u Gradsku knjižnicu Velika Gorica" 
Ljubice Pernar-Robić(bivše ravnateljice GKVG), Leksikon suvremenih velikogoričkih 
pisaca, "Otočni kalendar" Katje Matković-Mikulčić (sadašnje ravnateljice GKVG), 
Znanstveni skup o Jurju Habdeliću i uz njega vezano Zerczalo Marijanzko, "Veseli 
bubnjar" Dubravke Bauernfreund, Izabrane pjesme albanskog pjesnika Zhiti Visara, 
"Izbor iz djela" Šandora Bresztyenskog, "Povratak zaboravljenim igrama" Zlatice 
Šandor, Zbornik sa stručng skup o Jurju Mulihu(1694.-1754.) i najnovije, kapitalno 
djelo prof. dr. sci. Joze Marevića "Osmojezični medicinski enciklopedijski rječnik" u 
kojem se GKVG pojavljuje kao sunakladnik. Izloženi dio zbirke se nalazi u našem 
fondu. 

Napomena:  

 
 

Datum: 03. listopada 2016. 21. 

Vrsta akcije: Suradnja knjižnice i vrtića 

Naziv akcije: Projekt "Čitaj mi" 

Gosti:   

Opis akcije: U DV „Ciciban“ Velika Gorica organiziraju se roditeljski sastanci na kojima 
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logopedica Anita Borčilo i knjižničarka Mery Mrakovčić upoznaju roditelje s 
projektom Hrvatskog čitateljskog društva „Čitaj mi“. Akcija je zamišljena tako da 
logopedica roditelje potiče da djeci čitaju od najranije dobi i u tom slučaju 
preveniraju kod problema s čitanjem u školskoj dobi, a knjižničarka im nudi na 
izbor slikovnice prikladne za pojedinu dob djeteta i upoznaje ih s Gradskom 
knjižnicom Velika Gorica. Osvještavanje roditelja o važnosti čitanja glavna je odlika 
ovog projekta jer 15 minuta čitanja djeci utječe na cjelokupan njegov razvoj.  

Napomena:  

 
 

Datum: 06. - 14. listopada 2016. 22. 

Vrsta akcije: Dječji tjedan 

Naziv akcije: Izložba lutaka 

Gosti:   

Opis akcije: U sklopu Dječjeg tjedna u Velikoj Gorici, odgojiteljice Dječjega vrtića “Žirek” 
postavile su izložbu lutaka. Tri tete iz vrtića, koje se predstavljaju kao kompaktan 
tim, Nada Babić – Čavrak, Božena Tomina i Dubravka Poljanac, u izlog knjižnice na 
Galženici postavile su prizore iz poznatih priča: Ježeva kućica, Djed i repa, 
Najbogatiji vrabac na svijetu, Pajcek, žir i luk… 

Napomena:  

 
 

Datum: 15. listopada - 15. studenog 2016. 23. 

Vrsta akcije: Besplatni upis prvašića 

Naziv akcije: Besplatni upis prvašića 

Gosti:   

Opis akcije: Tijekom MHK svi prvašići s velikogoričkog područja mogli su se besplatno učlaniti u 
Gradsku knjižnicu Velika Gorica. Zbog neadekvatnih uvjeta za rad s djecom u PK 
Galženica roditelje se upućivalo upis u Dječji odjel. 

Napomena:  

 
 

Datum: 17. listopada - 11. studenoga 2016. 24. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu knjižnice 

Naziv akcije: Koliko poznajem GKVG 

Gosti:   

Opis akcije: Tekstovima i fotografijama o 130 godina osnutka i djelovanja GKVG  koji su 
objedinjeni postavljeni u izlogu knjižnice kao izložba, prikazali smo djelić bogatstva 
kulturnih aktivnosti koje su se odvijale u Knjižnici proteklih desetljeća: bilo je tu 
znanstvenih skupova, književnih susreta, tribina, predavanja, tematskih izložbi 
knjiga i časopisa, likovnih izložbi, akcija za djecu, susreta za treću životnu dob, 
likovnih natječaja, sastanaka Čitateljskih klubova, aktivnog uključivanja u Mjesec 
hrvatske knjige i Noć knjige, čitanja u izlogu knjižnice, dodjela priznanja Knjižnici, 
obilježavanja značajnih događanja i obljetnica, prisustvovanja stručnim skupovima, 
stručnih usavršavanja djelatnika uz posjete knjižnicama u zemlji i inozemstvu, 
suradnji s medijima, suradnji s lokalnom zajednicom i poslovnom okolinom itd. itd. 

Napomena:  
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Datum: 17. listopada - 11. studenoga 2016.  25. 

Vrsta akcije: Nagradna igra 

Naziv akcije: Koliko poznajem GKVG 

Gosti:   

Opis akcije: Naši sugrađani sudjelovali su u nagradnoj  igri putem ispunjavanja tiskanih upitnika 
na zadanu temu, a polazište rješavanju upitnika bila je izložba o 130 godina 
postojanja i djelovanja GKVG u izlogu Knjižnice. Na Završnom programu 11. 
studenoga izvučena su 3 sretna dobitnika, a nagrada je bila  130 godišnje članstvo 
u GKVG. Sudjelovalo je 167 osoba. 

Napomena:  

 
 

Datum: 21. listopada 2016. 26. 

Vrsta akcije: Čitateljski maraton 

Naziv akcije: Čitam 100 na sat 

Gosti: Učenici i profesori Srednje ekonomske i Srednje strukovne škole Velika Gorica 

Opis akcije: Manifestacija ”Čitamo sto na sat!” u Knjižnici Galženica okupila je učenike Srednje 
strukovne i Ekonomske škole iz Velike Gorice. Oni su na trgu ispred Knjižnice 
odmjerili snage u jednoj neobičnoj štafeti: članovi momčadi morali su pretrčati 
kratku dionicu i prenijeti dijelove pjesme, kako bi je na kraju složili i izrecitirali. 
Najbolji rezultat ostvarila je ekipa iz Ekonomske škole koje dobila pjesmu Dobriše 
Cesarića ”Jesen”.U Knjižnici se nastavio zanimljiv program u kojem su učenici bili 
glavni protagonisti. Čitali su poeziju poznatih domaćih i stranih autora, a ritam 
cijelom druženju dao je voditeljski dvojac Marko i Luka svojim zanimljivim 
dosjetkama. Srednjoškolci su bili oduševljeni što mogu sudjelovati u ovakvim 
programima i pokazati svoje umijeće i izvan škole. 

Napomena:  

 
 

Datum: 23. listopada 2016.      27. 

Vrsta akcije: Tematska izložba u prostoru knjižnice 

Naziv akcije: Hrvatski kao službeni jezik 

Gosti:   

Opis akcije: 23. listopada 1847. - Ivan Kukuljević Sakcinski (hrvatski povjesničar, političar, 
književnik, bibliofil i bibliograf) na posljednjem staleškome historijskom zasjedanju 
Hrvatskoga sabora, u staroj zagrebačkoj županijskoj zgradi na Markovu trgu, 
upozorio je narodne zastupnike na potrebu uvođenja službenog jezika u javne 
službe. Sabor je Kukuljevićev prijedlog temeljito razmotrio i na kraju proglasio 
hrvatski jezik službenim u javnoj uporabi. 

Napomena:  

 
 

Datum: 27. listopada 2016. 28. 

Vrsta akcije: Čitateljski klub "Luna" 

Naziv akcije: "I past će sve maske…" 

Gosti:   

Opis akcije: U četvrtak, 27. listopada 2016. u 18.30 sati u Knjižnici Galženica održana je 
rasprava Čitateljskog kluba “Luna” o svevremenskoj temi koju čini sam naslov 
knjige Ivane Šojat-Kuči: „ I past će sve maske…“ .Trebaju li ljudi maske ili su one 
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samo nusproizvod društva, znači li nositi masku razlikovati se od životinja? To su 
samo neka od pitanja koja su potaknula raspravu, a možda se dogodi i čudo… 

Napomena:  

 
 

Datum: 09. studenoga 2016. 29. 

Vrsta akcije: Književni susret 

Naziv akcije: Lastin rep 

Gosti: Nada Mihoković-Kumrić 

Opis akcije: U ugodnom druženju s velikogoričkom spisateljicom Nadom Mihoković-Kumrić 
proteklo je 60 minuta, tijekom kojih su velikogorički osnovnovnoškolci saznali sve 
o književnom radu naše sugrađanke. 

Napomena:  

 
 

Datum: 11. studenoga 2016. 30. 

Vrsta akcije: Završni program Mjeseca hrvatske knjige 2016. 

Naziv akcije: Nobelovac Bob Dylan i  130 godina od osnivanja prve čitaonice u Velikoj Gorici 

Gosti: Učenici i profesorice Ekonomske i Srednje strukovne škole Velika Gorica 

Opis akcije: Na Završnom programu Mjeseca hrvatske knjige 2016. u Knjižnici Galženica družili 
smo se s učenicima i profesoricama Ekonomske i Srednje strukovne škole Velika 
Gorica, a teme su bile 130 godina od osnivanja prve čitaonice u Velikoj Gorici i Bob 
Dylan - dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost- prvi glazbenik koji 
je dobio tu nagradu. Izvučene su i 3 sretne dobitnice 130 godišnjeg članstva u 
GKVG kao rezultat sudjelovanja u nagradnoj igri na temu: Koliko poznajem GKVG. 
To su: Danijela Čunko, Lidija Štefanec i Marija Cerjak. U nagradnoj igri sudjelovalo 
je 167 osoba. 

Napomena:  

 
 

Datum: 15. studenog  - 10. prosinca 2016. 31. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu knjižnice 

Naziv akcije: 10. godina Dječjeg odjela 

Gosti:   

Opis akcije: Dječji odjel Gradske knjižnice Velika Gorica ugasio je desetu svjećicu na svojoj 
rođendanskoj torti. Od malog i sramežljivog odjela koji je tražio svoje mjesto pod 
suncem postali smo ozbiljni, prepoznatljivi, ali i dalje veseli i razigrani dio 
svakodnevnice velikog broja naših malih, ali i malo većih sugrađana. Mnoštvo 
pričaonica, susreta s književnicima, radionica, upoznavanja s knjižnicom, posjeta i 
izložbi postali su naša svakodnevnica. Grad smo obogatili i Kućicom za knjige, a 
mnoge naše male sugrađane uveli u čarobni svijet priča. Kako je to izgledalo 
proteklih deset godina moglo se pogledati na izložbi postavljenoj u Područnoj 
knjižnici Galženica. MI ČITAMO, a vi? 

Napomena:  

 
 

Datum: 01. - 13. prosinca 2016. 32. 

Vrsta akcije: Izložba u izlogu 

Naziv akcije: Adventski blagdani 
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Gosti:   

Opis akcije: Tekstovima i ilustracijama prezentirali smo građanstvu  najvažnije odrednice 
blagdana tijekom došašća sve do Božića. U adventskom kalendaru  posebno su 
apostrofirani  Dan sv. Barbare, Lucijini dani, Dan sv. Nikole, Dan sv. Tome, Badnjak 
i Božić. 

Napomena:  

 
 

Datum: 09. prosinca 2016. 33. 

Vrsta akcije: Tematska radionica 

Naziv akcije: Bor od knjiga 

Gosti: Članovi Goričkog kluba mladih 

Opis akcije: Članovi GOK-a slaganjem knjiga napravili su bor koji je krasio naš prostor i nalazio 
se odmah kod ulaza u knjižnicu. Za izradu bora od knjiga iskorišteni su već 
mnogostruko iščitani naslovi i duplikati. 

Napomena:  

 
 

Datum: 12. prosinca 2016. 34. 

Vrsta akcije: Susret s piscem 

Naziv akcije: Priča o Sv. Luciji 

Gosti: Đurđa Parać, prof. književnosti i religiolog 

Opis akcije: U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. naša je gošća bila velikogorička književnica 
Đurđa Jandriš-Parać koja nam je pričala o Sv. Luciji. U pozvanoj publici bili su i 
učenici OŠ "Nikole Hribara", a u glazbenom dijelu programa nastupili su učenici 
Umjetničke škole “Franje Lučića”. Prisutno oko 30 osoba. 

Napomena:  

 
 

Datum: 13. prosinca 2016. 35. 

Vrsta akcije: Prigodni postav na izložbenom dijelu u prostoru Knjižnice 

Naziv akcije: Dan grada Velike Gorice 

Gosti:   

Opis akcije: Izloženi su dijelovi monografije o Velikoj Gorici i prigodni tekst o povijesti Grada. 

Napomena:  

 
 

Datum: 14. - 31. prosinca 2016. 36. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Milan Bogdanović - pravnik, književnik i prevoditelj 

Gosti:   

Opis akcije: Izložbu su  pripremili djelatnici Samoborskog muzeja koristeći građu iz ostavštine 
Milana  Bogdanovića koja se nalazi u muzeju. Najznačajnija kulturna ostavština 
ovog znamenitog hrvata rođenog u Dubrancu pokraj Velike Gorice su prijevodi 
Shakespeareovih djela. U godini koja je bila u znaku obilježavanja 400. obljetnice 
smrti W. Shakespearea PK Galženica se priključila ovom izložbom. 

Napomena:  
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Datum: prosinac 2016. 37. 

Vrsta akcije: Izrada plakata i letaka 

Naziv akcije: Croatia reads 

Gosti:   

Opis akcije: Prigodnim plakatom i letcima podržali smo projekt Croatia Reads - #croatiareads 
koji je trajao cijeli prosinac! Kod nas u Knjižnici, na našem tabletu, mogle su  se  
čitati knjige po izboru, a izbor se sastoji od 100 000 naslova na raznim jezicima i na 
hrvatskom. Čitati se moglo i na osobnim  tabletima ili smartphonima ako se 
instalirala aplikacija. 

Napomena:  

 
 

Datum: 2016. 38. 

Vrsta akcije: Izložba 

Naziv akcije: Stalni postav 

Gosti:   

Opis akcije: Bookmarkeri - straničnici iz raznih izvora nalaze se kao stalan postav u našem 
prostoru. Izložba se kontinuirano dopunjuje. 

Napomena:  

 

 

 
IX. SURADNJA S VRTIĆIMA, ŠKOLAMA, USTANOVAMA I UDRUGAMA GRADA 
I ŠIRE 
 
U svom radu u protekloj godini Gradska knjižnica Velika Gorica surađivala je sa 
svim velikogoričkim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te Veleučilištem 
Velika Gorica. 
Gradska knjižnica Velika Gorica u protekloj godini pratila je i uključivala se u 
rad pružajući stručnu pomoć svim institucijama i ustanovama našeg grada – 
Pučkom otvorenom učilištu, Muzeju Turopolja, Zajednici KUD-ova, Udruzi 
Spark, Turističkoj zajednici Grada Velike Gorice, Centru za odgoj i obrazovanje 
mladih Velika Gorica, Centru za djecu, mlade i obitelj, Matici hrvatskoj – 
Ogranak Velika Gorica, Plemenitoj općini Turopoljskoj, udrugama Suncokret i 
Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) i Klubu umirovljenih školnika (KUŠ). 
Kontinuiranu suradnju ostvarujemo s Katoličkim školskim centrom bl. Ivan 
Mertz iz Banja Luke /BiH. 
 
Što se tiče strukovnog djelovanja, Gradska knjižnica Velika Gorica usko je 
surađivala s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, Knjižnicama grada 
Zagreba, Hrvatskim knjižničarskim društvom, Zagrebačkim knjižničarskim 
društvom, Hrvatskim čitateljskim društvom, srodnim knjižnicama, izdavačima, 
književnim stvaraocima i antikvarijatima. 
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Statistika posjeta mrežnim stranicama Gradske knjižnice Velika Gorica u 2016. 
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Zahvalnica Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana, Zagreb 
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Potvrda Veleučilišta Baltazar, Zaprešić 
 

 


