kulturna manifestacija Zadar čita 2022. / tema: mreža / program Gradske knjižnice Zadar
ponedjeljak, 21.3.
SAT

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

10:00

Ogranak „Aleksandar
Stipčević“ – Arbanasi

Ulovi priču

čitanje priča

Knjižničarke će u ribarsku mrežu "uhvatiti"
slikovnice, a djeca će iz mreže izvući priču za
čitanje. Sudjeluje odgojna skupina Dječjeg vrtića
Sunce Područni objekt Vladimir Nazor.

10:00

Ogranak Crno

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

10:30

Ogranak Ploča

Iskustvo novinara
u korištenju
društvenih mreža

radionica

Program namijenjen učenicima viših razreda
osnovne škole. Radionicu vodi novinar Igor Jelenić
- Toto.

19:00

MMD

Helena Sablić
Tomić

književni susret

Autorica će predstaviti knjigu Kartografija ljubavi.
Susret moderira Nives Tomašević.

SAT

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

10:00

Ogranak Bili brig

Igre asocijacija uz
priču

radionica

U programu sudjeluje odgojna skupina Dječjeg
vrtića Smiješak.

MMD

Dubravka Pađen
Farkaš

književni susret

Autorica će predstaviti slikovnicu Poljubac
i održati radionicu za djecu. U programu sudjeluje
akademska slikarica i ilustratorica slikovnice
Manuela Vladić-Maštruko.

utorak, 22.3.

14:00

MMD

Dubravka Pađen
Farkaš

književni susret

Autorica će predstaviti slikovnicu Poljubac
i održati radionicu za djecu. U programu sudjeluje
akademska slikarica i ilustratorica slikovnice
Manuela Vladić-Maštruko.

16:00

Ogranak Ploča

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

17:00

Ogranak „Aleksandar
Stipčević“ – Arbanasi

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

16:00

srijeda, 23.3.
SAT

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

09:30

Dječji vrtić Radost
Područni objekt Višnjik

Zapletimo se u
mrežu priča

čitanje priča

Program namijenjen djeci predškolskog uzrasta, a
održat će se u Pričaonici DV Radost PO Višnjik.
Sudjeluje odgojna skupina „Trešnjice“.

10:45

Ogranak „Aleksandar
Stipčević“ – Arbanasi

Ulovi priču

čitanje priča

Knjižničarke će u ribarsku mrežu "uhvatiti"
slikovnice, a djeca će iz mreže izvući priču za
čitanje. Sudjeluju učenici 2. razreda Osnovne škole
Krune Krstića.

12:30

Dječji vrtić Smiješak

Evo tete pričalice!

čitanje priča

Redoviti posjet knjižničarki Ogranka Bili brig vrtiću
uz čitanje priče prigodne tematike (paukova mreža,
ribarska mreža, mitološka priča o prelji Arahni)

19:00

MMD

Ivica Prtenjača

književni susret

Razgovor o knjigama i čitanju.

radionica

Likovnu radionicu kombinirane tehnike vodi
akademski grafičar Dino Colić, a sudjeluju učenici
prvog razreda Osnovne škole Zadarski otoci“ s
učiteljicom Anamarijom Boticom Miljanović.

tijekom
dana

Ogranak Bili brig

četvrtak, 24.3.

Pletemo ribarsku
mrežu

SAT

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

08:30

Dječji odjel Središnje
knjižnice

Kraljevski krojač

radionica

Pripovijedanje i aktivnost „pletenja“ prema
motivima iz bajke. Na radionici sudjeluju učenici 1.
razreda Osnovne škole Petra Preradovića.

16:00

Ogranak Ploča

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

17:00

Ogranak „Aleksandar
Stipčević“ – Arbanasi

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

19:00

MMD

Nora Verde

književni susret

Razgovor o knjigama i čitanju.

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

petak, 25.3.
SAT

08:30

Ogranak Ploča

Slovo do slova

radionica

09:00

Ogranak „Aleksandar
Stipčević“ – Arbanasi

Ulovi priču

čitanje priča

Kako uplesti slova u riječi, a riječi u priču? Kroz
igru uplitanja slova polaznici radionice upoznat će
se s nastankom tiskane knjige kroz povijest jedne
od najstarijih tiskara u Zadru, koju je od 1817. do
1831. vodila Marina Battara, i ispisati svoju priču.
Radionicu vode Ana Fundak iz Centra za poduku
"Tempero" i Elvira Katić iz udruge "Manufaktura
ideja". Sudjeluju učenice 3. razreda Područne
škole Ploča.
Knjižničarke će u ribarsku mrežu „uloviti
slikovnice“, a djeca će sama odabrati priču za
čitanje. Sudjeluju učenici 4. razreda Osnovne škole
Krune Krstića.

13:30

Dječji odjel Središnje
knjižnice

Mreža
prijateljstva

radionica

Nakon pročitane tematske slikovnice, održat će se
aktivnost „Klupko prijateljstva“. Radionica je
namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta.

subota 26.3.
SAT

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

11:00

MMD

Mreža stihova,
čaroban vikend

aktivnost

Haiku družionica za mlade.

NAZIV
PROGRAMA

VRSTA
PROGRAMA

OPIS

virtualna izložba

Ilustracije su izbor iz slikovnica za djecu, nastale u
razdoblju od 2010. do 2021. godine, čija je autorica
teksta Dubravka Pađen Farkaš, a u izdanju
naklade SIPAR. Nakladnik je Dubravko
Marijanović. Nastale su u kombiniranim
crtačko/slikarskim tehnikama; vodene boje,
tempera, akril, drvene boje. Crno bijele ilustracije
su iz knjige Stephena Fry-a Mythos II izašle 2021.
godine u nakladi Mitopeje iz Zagreba. Urednik i
nakladnik je Vladimir Cvetković Sever.

likovni izazov

Odabir najboljeg straničnika među pristiglima na
likovni izazov Biramo najbolji straničnik! koji je
trajao od 14. do 21. ožujka 2022. godine.

tijekom trajanja manifestacije
MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

HELGI - Ulazni dio
Središnje knjižnice

Čudesno
putovanje

Gradska knjižnica Zadar

Biramo najbolji
straničnik!
Paukova mreža

Ogranak Bili brig

izložba

Izložba radova odgojne skupine Dječjeg vrtića
Smiješak, temeljena na slikovnicama Pauk
Praško i Pauk Oto)

Ogranak Bili brig
izbor iz fonda

Preporuka knjiga s mrežom u naslovu ili s
tematikom mrežne komunikacije (društvene
mreže, mailovi…)

izložba

U sklopu nastave književnosti i obrade pjesama
učenici 6. r OŠ Krune Krstića, s učiteljicom
hrvatskog jezika Majom Kresović izrađivali su
blackout pjesme. Izabiru se dijelovi nekog teksta
tako da čine novu smislenu cjelinu koji se
ukrašavaju raznim motivima, a ostali dijelovi se
zacrnjuju. Blackout poezija je svojevrsno “
recikliranje“ književnosti i dokaz da umjetnost
možemo naći svuda oko sebe.

Špijunska mreža

izbor iz fonda

Izloženi naslovi špijunskih romana najpoznatijih
autora ovog žanra. Svjetski ratovi, hladni rat te
godine grčevite svjetske politike dvadesetog
stoljeća, iznjedrile su jednu od najčitanijih
književnih vrsta zadnjih desetljeća.

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

Knjižnična stanica Kožino Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

Druženje uz priču

čitanje priča

Program poticanja čitanja namijenjen djeci starijoj
od 3 godine.

Tjedna preporuka

Ogranak „Aleksandar
Stipčević“ – Arbanasi

Knjižnična stanica
Bokanjac

Bibliobusna stajališta

Blackout poezija mreža pjesništva,
crtanja i kolaža

