
MJESEC SADRŽAJ AKTIVNOSTI NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 
SIJEČANJ - 27.1. Svjetski dan vjerskih sloboda-izlog  

- 30.1. Noć muzeja (Noć kulturnog blaga Grada   

  Delnica)- uključivanje u obilježavanje, Brod na Kupi 

 

-Uređenje panoa- knjige (noviteti, nobelovci), Noć muzeja, 

zimski motivi, dječji radovi, obljetnice-E.Kumičić 

-ravnateljica/djelatnice 

-ravnateljica/djelatnice 

 

 

-djelatnice 

VELJAČA -Maškare- izrada ekoloških maski 

-14.2. Međunarodni dan darivanja knjiga-akcija 

prikupljanja 

-14.2. =Valentinovo- u tom tjednu: Čitanje poezije- 

maturanti-16.2. (Osluhnimo ritam srca),+radijska emisija 

Znanje je moć 

- Izrada srca od recikliranog papira 

-21.2. Međunarodni dan materinskog jezika- izlog 

-22.2. Dan NSK-izlog 

 

-Uređenje panoa- knjige, maškare, Valentinovo, obljetnice- 

Kozarac, Gjalski, Kaštelan 

-voditelj kreativne radionice 

-ravnateljica/djelatnice/CZSS  
 

 

-maturanti, prof.J.Lisac (SŠ), 

ravnat., RGK, djelatnice 

-voditelji  kreat.i prič.priča 

-ravnateljica/djelatnice 

-ravnateljica/djelatnice 

 

-djelatnice 

OŽUJAK -8.3. Međ. Dan žena-radionice (Udruga Dotepenac), izlog 

-11.-17.3. Dani hrvatskog jezika-izlog (Bartol 

Kašić)+radijska emisija Znanje je moć 

-21.3. Dan Gorana, Svjetski dan šuma,GORANČICA 

2016.najava-izlog 

-27.3. Svjetski dan kazališta-radijska emisija Kotar- teatar 

-Uskrs- izrada pisanica-izlog 

-Dodir riječi: Goran Tribuson (+radijska emisija) 

-Uređenje panoa- Knjige, Uskrs, Gorančica, Proljeće, 

obljetnice-S.Lagerloef, Jules Verne 

-ravnateljica/ djelatnice   

-ravnateljica/ djelatnice   

 

-djelatnice, 

prof.M.Krmpotić,RGK 

-Kotar Teatar 

-voditelji  kreat.i prič.priča 

-ravnateljica, prof.M.Krmpotić 

-djelatnice 

TRAVANJ -2.4. Međunarodni dan dječje knjige-radijska em., izlog 

-7.4.Međunarodni dan zdravlja-promocija slikovnice Kako je 

Ješko pobijedio prehladu (GCK,ZZJZ-Školska med.)-izlog 

-22.4. Eko-kviz uz Dan planete zemlje, Akcija: Zelena 

čistka (radijska emisija Znanje je moć) 

-23.4. Svjetski dan knjiga i autorskih prava-Noć knjige 

 

-27.4. Međunarodni dan sporta-izlog (fond)+7.4. 

 

-Uređenje panoa- Knjige, Ekologija, Proljeće, obljetnice- 

Andersen, Seliškar, Twain 

-ravnateljica/djelatnice 

-ravnateljica/OŠ Del., učenici i 

učitelji/GCK,ZZJZ-Šk.med. 

-ravnateljica/djelatnice/učenici 

OŠ s knjižničarkom 

-uč.SŠ, prof.J.Lisac,ravnateljica, 

djelatnice 

-voditelji kreat.r.i prič.priča 

 

-djelatnice 

SVIBANJ 

 

 

-8.5. Svjetski dan Crvenog križa-radijska emisija 

-15.5. Međunarodni dan obitelji- izlog-fond 

-21.5. Svjetski dan kulturne raznolikosti-izlog (fond) 

 

-Uređenje panoa- Knjige, Europa, Obitelj, obljetnice-

A.B.Šimić, V.Devide, Flaubert, Schiller 

-ravnateljica 

-ravnateljica/djelatnice 

-voditelji  kreat.i prič.priča 

-djelatnice 

 

-djelatnice 

LIPANJ -5.6. Svjetski dan zaštite okoliša + 

-8.6. Dan zaštite planinske prirode+ 
-11.6. Dan vrtova-=spojiti, izlog (fond) 

-20.6. Svjetski dan izbjeglica-izlog 

-21.6.Svjetski dan glazbe-izlog-fond, radijska emisija 

-Dan Grada- informativni letak/brošura, (radionice?) 

-Dodir riječi: Enver Krivac (+radijska emisija) 

-Uređenje panoa: Knjige, Priroda, obljetnice-Slamnig, 

Sartre, A.de Saint Exupery, Dodir riječi 

-ravnateljica/djelatnice 

 

-djelatnice 

-ravnateljica/djelatnice 

-ravnateljica/djelatnice 

-ravnateljica, prof.M.Krmpotić 

-djelatnice 

SRPANJ -Rijeka Kupa/jezera: Lokve, Fužine- izlog 

-Knjigoljubac- kviz za poticanje čitanja 

-Uređenje panoa: Knjige, Kupa, ljeto-more, obljetnice-

-djelatnice 

-učenici OŠ, knjižničarka OŠ 



 

M.Franičević, Branko Gavella 

KOLOVOZ -5.8. Dan domovinske zahvalnosti- izlog (fond) 

-Dodir riječi: Smijeh slobode (Izdavačka kuća Adamić, 

Rijeka)+radijska emisija 

-Uređenje panoa: Knjige, obljetnice-Kamov, I.Mažuranić, 

Balzac, Marulić 

-djelatnice 

-ravnateljica, prof.M.Krmpotić 

-djelatnice 

RUJAN -8.9. Međunarodni dan pismenosti-glagoljica- izlog- 

Bašćanska ploča 

-21.9. Međunarodni dan mira (terorizam - izlog, fond) 

 

-Uređenje panoa: Knjige, obljetnice-Desnica, Tijardović, 

V.Novak, Aralica, V.Kaleb, pismenost 

-ravnateljica,djelatnice 

 

-ravnateljica,djelatnice 

 

-djelatnice 

LISTOPAD -Dani kruha, Dječji tjedan- prava djeteta, poruke odraslima 

 

-1.10. Međ.dan starijih osoba-knjižnične usluge-  za njih, 

obilazak korisnika (knjižnica na terenu)- izlog-fond 

-5.10. Svjetski dan učitelja-radijska emisija, izlog 

-22.10. Međunarodni dan školskih knjižnica-izlog-

fond,radijska emisija 

-15.10.-15.11.- M j e s e c  k nj i g e (Interliber, Pulski 

sajam knjige, Nacionalni kviz za poticanje čitanja+akcije 

učlanjenja) 

-Dodir riječi: MH Ogranak Čabar (+radijska emisija) 

-Uređenje panoa: Knjige, Mjesec knjige, obljetnice-

Jesenjin, Z.Črnja, učitelji, školske knjižnice 

-voditelji  kreat.i prič.priča,OŠ-

učenici/knjižničarka OŠ 

- ravnateljica/djelatnice  

 

-ravnateljica/djelatnice 

-ravnateljica/školska 

knjižničarka (OŠ/SŠ) 

 

-ravnateljica/djelatnice/učenici 

OŠ i knjižničarka OŠ 

-ravnateljica, prof.M.Krmpotić 

-djelatnice 

 

 

 

-djelatnice 

STUDENI -18.11. Dan sjećanja na Vukovar- Dodir riječi: Ivana Šojat 

Kuči+izlog+radijska emisija 

-25.11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama 

kampanja Usudi se i ti! (Očuh i kopile,Sandročka 

zlostavljana,Grijesi)- izlog,fond 

 

-15.10.-15.11.- M j e s e c  k nj i g e (Interliber, Pulski 

sajam knjige, Nacionalni kviz za poticanje čitanja+akcije 

učlanjenja) 

 

-Uređenje panoa: Knjige, Mjesec knjige, obljetnice-Ujević, 

Tadijanović, Ivan Kozarac, Vukovar, (ne)nasilje 

-ravnateljica, prof.M.Krmpotić 

 

-ravnateljica/djelatnice 

 

 

 

-ravnateljica/djelatnice/učenici 

OŠ i knjižničarka OŠ 

 

 

-djelatnice 

 

 

 

PROSINAC -25.12. Božić... je u nama- izlog-fond (pop.psihol.) 

-Delnička adventska bajka- radionice 

-božićno drvce od knjiga- izlog 

 

-Uređenje panoa: Knjige, Sv.Nikola, Zima, Prava čovjeka, 

obljetnice-Bartol Kašić, Rilke, Cesarić, Stjepan Kugli 

-ravnateljica/voditeljice 

kreativne 

radionice/pričaonice priča 
-djelatnice 


