
Plan kulturne i javne djelatnosti, kulturno-animacijskih aktivnosti u 2022. g. 

 

 
MJESEC SADRŽAJ AKTIVNOSTI NOSITELJI AKTIVNOSTI 
SIJEČANJ -27.1. Svjetski dan vjerskih sloboda  

-Uređenje panoa - knjige (noviteti), zimski motivi-  

 (dječji radovi) 

 

-ravnateljica/djelatnice 

-voditeljice kreat.radion.i prič.priča 

 

 
VELJAČA - Maškare- izrada maski 

- 14.2. Međunarodni dan darivanja knjiga-akcija  

  prikupljanja slikovnica i darivanja knjiga „Knjiga na dar“ 

- 14.2.-Valentinovo s uč. SŠ-sat knjiž. + kreativna radionica, 

radijska emisija Čitateljski kutak  

- Izrada izloga uz Valentinovo + izložba knjiga  

- 21.2.Međunarodni dan materinskog jezika  

- 22.2. Dan NSK  

- 23.2. Dan ružičastih majica (knjige za djecu i mlade) -  

radijska emisija, pričaonica i kreativna radionica za 

predškolce i OŠ, početak projekta VRISAK BEZ GLASA-SŠ 

-Uređenje panoa- maškare, Valentinovo, rođendan Vrtića,  

 obljetnice: Kozarac, Gjalski, Kaštelan 

1. Dodir riječ i 

-voditelj kreativne radionice 

-ravnateljica/djelatnice/ CZSS  

 

-srednjoškolci, prof. J. Lisac (SŠ),  

 ravnateljica, RGK  

-djelatnice, ravnateljica 

 

 

-ravnateljica, RGK 

 

-GDCK, Savjetovalište Izvor, SŠ 

 

-IZLOŽBA: dječji vrtić Hlojkica, OŠ, 

voditelji  kreat.radionice i prič.priča 

OŽUJAK -8.3. Međ. dan žena- likovna radionica za građanstvo, večer 

poezije s umirovljenicima, fond 

-11. - 17.3. Dani hrvatskog jezika - radionice za učenike- 

 GLAGOLJICA + IZLOŽBA 

-21.3. Svjetski dan poezije- radijska em., izložba fonda 

-21./22.3.Svjetski dan šuma/Svjetski dan voda- izložba   

 (fond)+ izložba fotografija i starih uporabnih predmeta  

-GORANČICA  2022. (izložba knjiga + radijska emisija) 

-27.3. Svjetski dan kazališta- scenska igra, radijska emisija 

-Uređenje panoa- Uskrs, Gorančica, Proljeće, obljetnice: S.  

  Lagerloef, Jules Verne 

 

- ravnat., djelatn., vanjska suradnica  

 

-ravnateljica, djelatnice, knjižničarka SŠ,   

 učenici SŠ (predavači i voditelji) i OŠ 

-srednjoškolci, osnovnoškolci 

- djelatnice, vanjski suradnik M.   

  M. 

-ravnateljica, M. Krmpotić, RGK 

-ravnateljica, Kotar Teatar, RGK 

-voditelji  kreat.radionice i prič.priča 

TRAVANJ 

 

 

 
 

Tjedan 
dobre 

dječje 
knjige 
(25.-30.4.) 

- Odgojna uloga dječje priče- tema radijske emisije Čitateljski kutak,   

  uz najavu programskih aktivnosti knjižnice u TDDK 

- Slavica Grgurić Pajnić: Leptirov let (ekološko-dijalektalna  

  slikovnica, dvojezična)- autorica predstavlja slikovnicu učenicima –    

  projekt s uč.2.-4.r.OŠ 

- od 20.-30. travnja- IZLOŽBA knjiga na temu hrabrosti 

-22.-25.4.- Svjetski dan knjige i autorskih prava- i Noć knjige 

-Uskrs- izložba pisanica učenika OŠ i starih molitvenika 

-kreativne radionice za djecu i odrasle (izrada pisanica)+ izložba 

-obljetnice: Andersen, Seliškar, Twain 

2.Dodir riječ i 

-ravnateljica/djelatnice 

    

-Slavica Grgurić Pajnić, ravnateljica,  

  učenici i učiteljice RN OŠ 

-djelatnice, vanjski suradnici 

 

 

-učenici OŠ i SŠ, učitelji/nastavnici, 

djelatnice  

-vanjska suradnica G.S. 

-voditelji  kreat.radionice i prič.priča 

SVIBANJ -15.5. Međunarodni dan obitelji (fond) 

-18.5.Međunarodni dan muzeja (fond) 

-21.5. Svjetski dan kulturne raznolikosti (fond) 

-29.5. Svjetski dan sporta (fond) – izložba fotografija  

  delničkih sportaša 

-Uređenje panoa- Europa, Obitelj, obljetnice: A.B.Šimić,  

 V.Devide, Flaubert, Schiller 

 

-djelatnice 

-djelatnice 

-djelatnice 

-djelatnice, sportski djelatnici, 

sportaši 

-voditeljice  kreat.radionice i 

prič.priča 

LIPANJ -5.6. Svjetski dan zaštite okoliša + 

-8.6. Dan zaštite planinske prirode+ 

-11.6. Dan vrtova (=spojiti: izložba fotografija/slika+fond) 

-djelatnice 

 

-vanjski suradnici: likovni umjetnici, 

fotografi… 



-21.6.Svjetski dan glazbe (fond) 

-Dan Grada – izložbe: stare fotografije Delnica + zavičajna 

zbirka (fond) 

-vRIsak-Riječki sajam knjiga i festival autora- radijska  

 emisija (fond, novinski članci) 

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

 A. de Saint Exupery 

3. Dodir riječ i 

-djelatnice, ravnateljica 

-uč.i nast. Glazbene škole- koncert 

-ravnateljica, djelatnice 

-ravnateljica, djelatnice 

 

-djelatnice 

SRPANJ -IZLOŽBA: Izleti G. kotarom, Turistički vodiči (fond) 

-Uređenje panoa: ljetni motivi: G. kotar, Kupa, more, 

obljetnice: M.Franičević, Branko Gavella 

-djelatnice, TZ 

-voditelji  kreat.radionice i prič.priča 

KOLOVOZ -5.8. Dan domovinske zahvalnosti – izložba ratnih fotografija   

 i knjiga (fond)  

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

 Marulić 

4. Dodir riječ i 

-vanjski suradnici, djelatnice,  

 ravnateljica 

-djelatnice 

RUJAN -8.9. Međunarodni dan pismenosti-glagoljica (izložba)-  

 Bašćanska ploča, radijska emisija 

-10.9. Hrvatski olimpijski dan: Delnički sport (retrospektiva) 

-21.9. Međunarodni dan mira (terorizam- fond) 

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

 V.Novak, Aralica, V.Kaleb,  

-ravnateljica, djelatnice 

 

-ravnateljica, djelatnice, vanjski 

suradnik D.K. + sportski djelatnici 

 

-djelatnice 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

Mjesec 
hrvatske 
knjige 

-Dječji tjedan- prava djeteta, poruke odraslima 

-1.10. Međunarodni dan starijih osoba-obilazak korisnika  

 (knjižnica na terenu)-  (fond) 

-5.10. Svjetski dan učitelja- izložba - fond 

-22.10. Međunarodni dan školskih knjižnica- (fond),  

 radijska emisija 

-15.10.-15.11.- MJESEC HRV.KNJIGE (Interliber, Pulski  

 sajam knjige): Knjigoljubac- kviz za poticanje čitanja,  

 Nacionalni kviz za poticanje čitanja, Moja prva  

 iskaznica+akcije učlanjenja), tematska druženja s građanima,  

 vrtićarcima i učenicima OŠ i SŠ;  

-Uređenje panoa: Mjesec knjige, poruke djece, učitelji, školske  

 knjižnice, obljetnice: Jesenjin, Z. Črnja 

5. Dodir riječ i 

-voditelji  kreat.i prič.priča, uč.OŠ 

-ravnateljica/djelatnice 

 

-ravnateljica 

-ravnateljica/djelatnice/školske  

 knjižničarke (OŠ/SŠ) 

-ravnateljica/djelatnice/učenici OŠ,  

 SŠ, i knjižničarke OŠ i SŠ, Dječji  

 vrtić 

 

 

- djelatnice-voditeljice kreat. 

radionice i prič.priča, kolege OŠ,SŠ 

STUDENI -7.11.= 244 G. SPOMINJANJA GORSKOGA KOTARA-

MANIFESTACIJA: SŠ (likovni i foto-natječaj), radijska 

emisija, IZLOŽBA knjiga o G. kotaru 

-25.11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama- kampanja  

 Usudi se i ti! - (fond) + radijska emisija 

-Uređenje panoa: Gorski kotar,  Mjesec knjige, obljetnice:  

 Ujević, Tadijanović, Ivan Kozarac, Vukovar, (ne)nasilje… 

  

-ravnateljica, J. Lisac, OŠ, SŠ, Grad 

Delnice, Udruga Lujzijana, svi 

sudionici projekta, M. Krmpotić, 

RGK 

-ravnateljica, djelatnice 

 

-djelatnice 

 

PROSINAC -Božić... je u nama-  izložba (fond, popularna psihologija) 

-D e l n i č k a   a d v e n t s k a   b a j k a- radionice 

-božićno drvce- uređenje knjižnice, odjela/zbirki 

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

 obljetnice: Bartol Kašić, Rilke, Cesarić, Stjepan Kugli 

6. Dodir riječ i 

-ravnateljica/djelatnice 

-voditeljice kreativne radion. i 

pričaonice priča 

 

-djelatnice 

 


