
 

                                       Ur. br. 030/2021-26-02 

                                                                               U Iloku, 26. veljače 2021. godine 

 

PREDMET: Izvješće o radu  Gradske knjižnice i čitaonice Ilok u 2020. godini 

 

Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2020. godinu je izrađeno na temelju dokumentacije i  

dostupnih podataka:  „Arhive 2020“, „Programa Metelwin“ i dostupnih informacija sa službene 

stranice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok zbog preuzimanja vršitelja dužnosti Željke Đerić sa 

datumom 01. veljače 2021 godine sa ciljem izvršenja dužnosti i predavanjem godišnjeg izvješća za 

2020 godinu Osnivaču. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok je tijekom 2020. godine obavljala svoj rad i provodila aktivnosti 

sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Standardima za narodne knjižnice.  

Knjižnica ima 484  aktivna člana (189 muški, 293 žena) od kojih je 463 člana mlađe od 65 godina. 

Knjižnica djeluje na 680 m2 prostora, te ima 780 metara dužine polica na kojima je smješteno 37 473 

jedinica knjižnične građe. 

 

Knjižnica ima i tri posebne zbirke: zavičajna zbirka, zbirka obitelji Šamšalović i zbirka starih knjiga. 

Tijekom 2020. godine Gradska knjižnica i čitaonica Ilok provela je redoviti godišnji otpis knjižničnog 

fonda, te otpisala 814 jedinica knjižnične građe od čega je 110  jedinice AV i elektroničke građe.  

 

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok tijekom 2020. godine je u skladu s financijskim mogućnostima 

nabavila 1 470 svezaka knjiga, 35 komada audiovizualne građe i 15 komada igračaka. 

 

Tijekom 2020. godine knjižnica osigurava 16 naslova časopisa od čega su 3 naslova dnevnog tiska, 3 

naslova tjednog tiska, te 10 naslova mjesečnog tiska. 

 

U skladu s epdiemiološkom situacijom,  financijskim mogućnostima i brojem uposlenih djelatnika 

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok je realizirala slijedeće aktivnosti: 

 

 

 



SIJEČANJ  

PARLAONICA „ ZLOČIN I KAZNA“  -  12.01. 

- u suradnji sa Srednjom školom Ilok i razrednim odjelom 3.G.  raspravljalo se o djelu „Zločin i 

kazna“ autora F.M. Dostojevskog. Učenici su izlagali svoje stavove o navedenom djelu, te ih 

uspoređivali sa nekim današnjim situacijama. Cilj parlaonice je bio naučiti zalagati se za svoje 

stavove i mišljenja, ostvarivati ih na demokratski i kulturan način, naučiti slušati kada netko drugi 

govori i braniti svoj stav uz poštivanje drugih. 

 

 

 

VELJAČA 

OBRADA LEKTIRE „VLAK U SNIJEGU“ – M. LOVRAK – 03.02. 

- u suradnji sa OŠ Dr. Franjo Tuđman (područna škola Bapska) i učiteljicom Ksenijom Zaborsky 

obradilo se lektirno djelo autora Mate Lovraka "Vlak u snijegu" kroz križaljku i kviz znanja.  

Nakon toga, djeca su ilustrirala svoju naslovnicu knjige prema njihovom najzanimljivijem 

događaju u knjizi. 

 



 

 

VALENTINOVO – 14.02. 

- obilježavanje Dana zaljubljenih u suradnji sa Dječjim vrtićem „Crvenkapica“ – skupina Olovčice 

sa svojim odgojiteljicama Blaženkom Crvenković i Sarom Papak. Djeca su poslušala priču Vuk 

koji je tražio ljubav, a nakon toga smo razgovarali što je ljubav, kakve ljubavi postoje, kako se 

dijeli.Zatim su izrađivala torbice u obliku srca koje smo napunili sa slatkim iznenadjenjem koje će 

djeca pokloniti dragoj osobi. 

 

 

 



OŽUJAK 

PREDSTAVLJANJE SLIKOVNICE – ČUDNOVATE ZGODE, D. Širka – 27.02. 

- 27. veljače 2020. godine održano je predstavljanje slikovnice" Čudnovate zgode" autorice i 

ilustratorice Dubravke Širka u suradnji sa djecom odgojne skupine „Kockice“ i „Olovčice“. 

Slikovnica se prodavala u knjižnici po promotivnoj cijeni od 50,00 kuna. 

 

 

 

 

TRAVANJ  

RADIONICA ZA USKRS – 03.04. 

- radionica se provodila putem on-line natječaj za izradu uskršnjeg zeca u kojem je glavnu nagradu osvojila 

Sara Menđan (vrtićka skupina Olovčice). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOĆ KNJIGE 2020 – online aktivnosti – 21.04. – se održavala online zbog 

epidemiološke situacije, aktivnosti tijekom noći knjige su:  

a) Tko je pisac? - pogodi pisca i osvoji besplatnu godišnju članarinu. Sa pitanjem da se navede autor i 

naslov romana koji započinje rečenicom -"Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj 

nesretna je na svoj način."?  Besplatnu članarinu je osvojila Marijana Bošnjak.  

b) Preporuči svojim prijateljima! - u kojem su se slale svoje preporuke knjiga koje su na neki način utjecale 

ili ostavile neizbrisivi trag na čitatelja. Preporuke knjiga su se sastavile i objavile na Facebook stranici 

Gradske knjižnice i čitaonice Ilok. 

c) Književnici o knjigama i čitanju! - na Facebook stranici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok svakodnevno 

su se objavljivali kratki citati, razmišljanja i preporuke poznatih književnika o knjigama. 

 

 



 

 

LIPANJ 

Tijekom ljetnjih školskih praznika knjižnica organizira zabavno-edukativne radionice  knjižnici kako bi 

djeci u ugodno ohlađenom prostoru popunili slobodno vrijeme. Radionice su raznolikih tema i održavale su 

se svakog utorka i četvrtka. 

 

LJETNA RADIONICA - MORSKA SLIKA – 30. 6. 

- u sklopu ljetne radionice u Gradskoj knjižnici i čitaonici oslikavale su se slike smo slike sa 

morskim motivima.  

 

 

 



SRPANJ 

ČOKOLADNA LJETNA RADIONICA – 7.7.  

- u sklopu ljetne radionice obilježio se „Svjetski dan čokolade“ gdje su se ukrašavale staklenke za 

čokoladu  decoupage tehnikom. Tehniku nam je pobliže objasnila gospođa Nada Bošnjak. 

 

 

 

 

 

RUJAN  

ILOČKA BERBA GROŽDA 

a) "Boje iločkih vinograda" slikarska radionica – 1.9. 

- u knjižnici je održana dječja slikarska radionica "Boje iločkih vinograda" pod vodstvom prof. Kristine 

Hrubik, mr.art. Prvu nagradu mlađe skupine (od 1.-4. razreda) dobio je Dominik Kratofil 4.razred, a u 

starijoj skupini (5.-8.razreda) Ana Kopilaš 5. razred. 

 



 

 

 

 

 

b) Radionica „QR kod – znanjem do bobica“ – 4.9.  

- u organizaciji Osnovne škole dr. Franjo Tuđman Šarengrad, a  povodom 53. Iločke berbe grožđa 4.rujna 

2020. je održana radionica „QR kod – znanjem do bobica“. Voditeljica radionice je učiteljica RN  Ksenija 

Zaborsky. Zadatak sudionika radionice je bio da nakon pročitane uvodne Priče o Iloku iz košarice izvuku 

pitanje koje je u obliku QR koda.  Aplikacijom i-nigma ( barkod čitača ) djeca su otvarala pitanja te su na 

njih  usmeno odgovarala. 



  

 

 

 

 

c) IZLOŽBA VINARA POVODOM ILOČKE BERBE GROŽĐA (rujan 2020) 

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok svake godine povodom Iločke berbe grožđa u  prozorima zgrade knjižnice 

izlaže vina naših vinara iz Iloka i knjige o vinu kako bi promovirala turizam, kulturu i gospodarstvo Iloka 



 

 

LISTOPAD  

POSJET PRVAŠIĆA – 20.10. 

-  posjetili su nas učenici prvog razreda OŠ Julije Benešića sa svojom učiteljicom Lidijom Bošnjak. 

Prvašići su ovim posjetom upoznati sa radom i raznolikim sadržajima i mogućnostima knjižnice, te 

su i službeno postali članovi knjižnice. Posjet prvašića organiziran je u sklopu manifestacije 

MJESEC HRVATSKE KNJIGE tijekom koje prvašići besplatnim učlanjenjem postaju novi 

članovi knjižnice. Prvašići su upoznati sa radom i raznolikim sadržajima i mogućnostima 

knjižnice. 



 

PRIGODNA IZLOŽBA „ILOK – NEKADA i SADA“ – 15.10. 

-povodom Dana grada Iloka, a u okviru Mjeseca hrvatske knjige 2020. godine u Gradskoj knjižnici i 

čitaonici Ilok postavljena je prigodna izložba razglednica i fotografija „Ilok-nekada i sada“. Izložba će biti 

postavljena od 15. listopada do 15. studenoga 2020. godine, a svi zainteresirani mogu pogledati izložbu u 

našem prostoru u vrijeme redovnog radnog vremena i na našim mrežnim stranicama.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIONICA „PLANET ZEMLJA i MICRO:BIT“ – 22.10. 

-učenici Srednje škole Ilok sa prof. Martinović u sklopu europskog tjedna programiranja i Mjeseca hrvatske 

knjige u suradnji sa Gradskom knjižnicom i Institutom za razvoj i inovativnost mladih imali su mogućnost 

programirati AQ:bit tijekom radionice.  AQ:bit je uređaj za mjerenje atmosferskih varijabli koji možete 

posuditi u knjižnici. Dobivene podatke sa današnje radionice učenici su postavili  na server te će imati 

mogućnost usporediti lokalnu kvalitetu zraka s kvalitetom zraka u drugim dijelovima svijeta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINAC  

PJESMA SV. NIKOLI – 6.12. – online natječaj 

- online natječaj za najkreativnije pismo sv. Nikoli. Sudjelovali učenici od 1.-8. razreda. U kojem je 

najbolju pjesmu napisao učenik Petar Ćavar (4b) razreda OŠ Julije Benešić. 

 



 

 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok ima svoju web stranicu (knjiznica-ilok.hr) i facebook profil putem kojih 

informira svoje korisnike, a i šire građanstvo o svojim akcijama, aktivnostima, novitetima, nacionalnim i 

međunarodnim događanjima i slično. 

 

 

Izradila na temelju dostupnih podataka:  

                                                                                                          Željka Đerić, mag.cult. 

v.d. ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 

https://www.knjiznica-ilok.hr/

